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Resumo 

A presente dissertação de mestrado relata pesquisa sobre a formação lato sensu em 

Neuropsicologia na cidade de Goiânia, problematizando-a no contexto mais geral da expansão 

do ensino superior de Psicologia, bem como da constituição histórica da Neuropsicologia 

Histórico-Cultural. Para tanto, partiu das seguintes questões: a) Quando a Neuropsicologia 

alcançou relevância em Goiânia? b) Como os cursos de pós-graduaçao lato sensu em 

Neuropsicologia na cidade de Goiânia posicionaram-se epistemologicamente? c) Quais 

desafios ético-políticos estão presentes no formato da pós-graduaçao lato sensu em 

Neuropsicologia quanto ao enfrentamento do fenômeno “medicalização da vida”? Tais 

questões são abordadas de forma qualitativa, por via de uma metodologia que envolve a 

pesquisa bibliográfica acerca do objeto em estudo, do referencial teórico empregado, além da 

busca em sites oficiais e análise dos projetos de três cursos lato sensu e da gravação de 

entrevistas com seus/suas coordenadores/as, as quais foram organizadas com a metodologia 

Núcleos de Significação. Os registros foram arranjados em quatro núcleos: a) fatores 

determinantes para a constituição de um coordenador de curso; b) sentidos acerca de temas 

fundamentais que permeiam a formação em Neuropsicologia; c) discussões no campo teórico 

e metodológico na formação em Neuropsicologia; d) discussões ético-políticas. Nossas 

conclusões apontam a marca histórica do liberalismo/neoliberalismo na oferta da pós-

graduaçao lato sensu em Neuropsicologia, que se expandiu à margem do controle público até 

atingir o número de oito cursos presenciais em Goiânia. Os cursos mostram uma reprodução do 

modelo médico de atuação, com o predomínio de uma formação eclética, organicista, 

medicalizante, focada no diagnóstico psicométrico, em prejuízo da promoção da qualidade de 

vida, da compreensão da educação como processo social que transforma o cérebro, bem como 

da formação dos profissionais para a reabilitação neuropsicológica. Consideramos, ainda, que 

essas características se contrapõem à perspectiva histórico-cultural; à sua valorização da análise 

dos sistemas funcionais complexos do cérebro humano, resultantes da formação cultural do 

indivíduo. 

Palavras-chave: ensino superior; pós-graduação; Neuropsicologia; Psicologia Histórico-

Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The present master's dissertation reports a research on postgraduate education in 

Neuropsychology in the city of Goiania, with focus in the more general context of the expansion 

of higher education in Psychology, as well as the historical constitution of Historical-Cultural 

Neuropsychology. In order to do so, it started from the following questions: a) When did 

neuropsychology reach relevance in Goiânia? b) What epistemological perspectives are present 

in the lato sensu Postgraduate courses in Neuropsychology in the city of Goiania? c) What 

ethical-political challenges are present in the format of the post-graduation lato sensu in 

Neuropsychology with regard to the confrontation of the phenomenon "medicalization of life"? 

These questions was approached through a qualitative methodology, which involves the 

bibliographic research about the object under study, the theoretical approach used, as well as 

the search in official websites and analysis of the projects of three lato sensu courses and the 

recording of interviews with its managers, which were organized with the methodology of the 

Nuclei of Signification. The records were arranged in four nuclei: a) determining factors for the 

constitution of a course manager; b) senses about fundamental themes that permeate the training 

in Neuropsychology; c) discussions in the theoretical and methodological field of the training 

in Neuropsychology; d) ethical-political discussions. Our conclusions point to the historical 

mark of liberalism / neoliberalism in the offer of the lato sensu postgraduate course in 

neuropsychology, which expanded beyond public control until reaching the number of eight 

face-to-face courses in Goiânia. The courses show a reproduction of the medical model of 

action, with the predominance of an eclectic, organic, medicalizing model, focused on the 

psychometric diagnosis, at the expense of the promotion of the quality of life, the understanding 

of education as a social process that transforms the brain as well and the training of 

professionals for neuropsychological rehabilitation. We also consider that these characteristics 

are opposed to the historical-cultural perspective; to its appreciation of the analysis of the 

complex functional systems of the human brain, resulting from the individual's cultural 

formation. 

 

Keywords: higher education; postgraduate training; Neuropsychology; historical-cultural 

psychology. 
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Introdução 

Discutir o tema “A especialização lato sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia: 

dilemas ético-políticos” implica em retomar preocupações anteriores ao ingresso da 

pesquisadora no curso de graduação em Psicologia, quando a grave crise econômica da difícil 

década de 1980 engendrou o início precoce da sua carreira docente, à época como professora 

do “Jardim da Infância”1, atividade profissional compartilhada com as atividades acadêmicas 

nos primeiros três anos de graduação. A vivência concomitante do processo educativo em níveis 

e posições diferentes, ora como professora, ora como aluna, foi, gradativamente, permitindo 

confrontos cada vez mais complexos que colocavam em questão a relação Psicologia e 

Educação tão cara à história da Psicologia no Brasil.  

Numa breve digressão, vale destacar como essa relação foi indispensável e fundamental 

para o processo de autonomização da Psicologia, na primeira metade do século XX (Antunes, 

1991), bem como sustentou a organização curricular dos cursos de graduação em Psicologia 

após o reconhecimento da profissão, nos anos de 1962 (Cury & Ferreira neto, 2014; Bernardes, 

2006; Antunes, 2004; Weber, 1985), mantida até a implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação, em 2004. O germe dessa relação se encontra nos 

primeiros anos republicanos e se estende ao período do início da industrialização e urbanização 

tardias da sociedade brasileira, nos anos de 1930, quando um projeto nacional de Educação 

tomou corpo. Tal projeto, visivelmente direcionado ao atendimento da expansão do processo 

de escolarização e comprometido com a proposta de modernização esteve ancorado nos 

preceitos da Escola Nova (Saviani, 2012; Antunes, 2004), os quais se sustentavam na Psicologia 

Experimental de origem germânica e anglo-saxônica (Gebrin, 2012), que, há muito, desfrutava 

do desenvolvimento tecnológico. Nesse projeto a crença na educação como um instrumento de 

participação política mediada pelos objetivos e conteúdos partilhados pela escola dos anos de 

1920 foi deslocada para uma preocupação metodológica de cunho qualitativo, evidenciando 

uma tendência à “biopsicologização da sociedade, da educação e da escola” (Saviani, 2012, p. 

7-8), tendência ancorada em preceitos eugênico-higienistas dos discursos científico, jurídico e 

médico (Gebrin, 2012; Vidal, 2003; Gondra, 2003), especialmente o da Psiquiatria. Dessa 

 
1 O jardim-de-infância surge durante o século XIX por toda a Europa e Estados Unidos ancorado em 

várias correntes pedagógicas e métodos educativos inovadores, com destaque para os pedagogos como Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Friedrich Froebel (1782-1852), Maria Montessori (1870-1952), Adolphe 

Ferrière (1879-1960), John Dewey (1859-1952), Decroly (1871-1932) ou Rudolf Steiner (1861- 1925). No Brasil, 

são criados os primeiros jardins-de-infância privados em 1875 e 1977, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

respectivamente (Cabral, 2016; Mendes, 2015).  
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parceria resultou a criação de serviços destinados à inspeção médico-escolar destinada à 

identificação e a segregação da população “deficiente mental” nas conhecidas escolas especiais 

(Antunes, 2004). É possível então, observar que a relação Psicologia e Educação esteve 

perpassada pela Medicina e se sedimentou através das Escolas Normais, criadas e destinadas à 

formação de professores. Nelas foram implementados os Laboratórios de Psicologia sob o 

propósito de aprofundamento teórico-metodológico de temas psicológicos dirigidos à 

“racionalização da prática educativa” (Antunes, 2004, p. 114), os quais serviram de “alicerce 

para a introdução da Psicologia como matéria do ensino superior” (p. 117) através da cátedra 

Psicologia Educacional, que, por sua vez, subsidiou a criação de cursos de graduação em 

Educação, e,  posteriormente, “deram as bases para os cursos de Psicologia” (p. 125), oferecidos 

pioneiramente pelas Pontifícias Universidades Católicas, nos anos de 1950 (Mancebo, 2008; 

Antunes, 2004). Portanto, vale apontar que no campo aplicado da Psicologia, seja no campo da 

organização do trabalho, seja no campo clínico, as demandas originárias partiam da Educação 

(Antunes, 2004). Com o reconhecimento da profissão, em 1962, as diretrizes do Currículo 

Mínimo2 foram instituídas e estavam, claramente, dirigidas a uma formação profissionalizante, 

eminentemente técnica e apolítica, ancorada no modelo médico e na prática clínica individual. 

Nessa proposta formativa é possível verificar o descompromisso com a produção de 

conhecimento em Psicologia no Brasil, bem como a transformação da sua prática em uma 

mercadoria destinada ao consumo da emergente classe social oriunda do processo de 

industrialização brasileiro, em atendimento às demandas engendradas pela nova forma de 

organização social  (Cury & Ferreira Neto, 2014; Bernardes, 2006; Weber, 1985).   

Foi nesse modelo curricular que, em 1985, vinte dois anos passados da regulamentação 

da profissão, a pesquisadora inicia sua formação em uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

de natureza confessional e privada, única a oferecer o curso de Psicologia à época. Vale destacar 

que esse início se dá em um período de grande efervescência política no Brasil, marcado pela 

eclosão de movimentos sociais3 com desdobramentos políticos significativos ao processo de 

desenvolvimento econômico vigente. O processo de formação em Psicologia desse período 

sofreu sérias críticas de cunho epistemológico (Pereira, 1975) e ético-político (Botomé, 1979; 

 
2 Estabelecido pela Resolução de 19/12/1962 e pelo Parecer nº 403/1962, ambos do Conselho Federal de Educação, 

que estabelecem a formação de Psicologia em três níveis, cada qual com uma duração e um foco: bacharelado (4 

anos), centrado na formação do pesquisador; licenciatura (4 anos), voltado para a formação do professor de 

Psicologia e formação do psicólogo (5 anos), dirigido à formação profissional, bem como a obrigatoriedade de 

Estágios obrigatórios supervisionados em situação real e com 500 horas (Cury & Ferreira Neto, 2014). 
3 Entendidos aqui como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas 

de a população se organizar e expressar suas demandas (Gohn, 2011).  
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Weber & Carraher; 1982).  Considerando a natureza político-social da relação educação e 

movimentos sociais cuja premissa básica considera que a estes podem ser imputadas “as fontes 

de inovação e matrizes geradoras de saberes” (Gohn, 2011, p. 334), os movimentos pelas 

reformas sanitária, psiquiátrica e estudantil, bem como as discussões no âmbito do Conselho 

Federal de Psicologia acerca da saturação do mercado da clínica particular (Rudá, Coutinho & 

Almeida Filho, 2015; Yamamoto, Costa, Seixas & Amorim, 2010) ofereceram elementos 

decisivos ao movimento de revisão da formação básica em Psicologia, tencionando às primeiras 

iniciativas de modificação do Currículo Mínimo. Contudo, apesar do incremento da politização 

da Psicologia no campo discursivo e prático  (Hur, 2012), os movimentos sociais pungentes 

pareciam não reverberar,  de forma efetiva, no interior daquela IES, haja vista a prevalência das 

ideias liberais e positivistas nas discussões acerca da relação homem e sociedade, 

materializadas pela manutenção de uma grade curricular que privilegiava a discussão das 

matrizes do pensamento psicológico importadas da Europa e da América do Norte que 

sustentavam uma prática distanciada das reais necessidades da população brasileira. Poucos 

tiveram a oportunidade de conhecer os pressupostos materialista-histórico-dialético na 

investigação científica em Psicologia Social, cuja principal represente no contexto latino-

americano é a Psicologia da Libertação (Martín-Baró, 2017), fundamental para a compreensão 

dos pressupostos metodológicos da Psicologia Comunitária Social e da Psicologia Escolar  

enquanto proposta ético-política viável para a Psicologia aplicada numa perspectiva 

emancipatória e libertária, com foco no conflito social e nas populações oprimidas do 

continente. Ao contrário, as fragilidades formativas do Currículo Mínimo favoreceram 

investigações reducionistas dos processos educativos, enfatizando a investigação dos 

transtornos de aprendizagem sob o viés racista dos princípios explicativos das teorias da 

personalidade importadas da Europa, ligadas à concepção humanista, que defendiam as teses 

escolanovista (Patto, 1999).  

Muitas questões levantadas pela pesquisadora quando da vivência como professora 

permaneceram sem respostas, mesmo após a conclusão do curso, em 1992, evidenciando a 

fragilidade formativa do curso de Psicologia sobretudo para a compreensão dos processos 

educacionais e da realidade escolar. De igual modo, fomentou uma problematização  dirigida à 

formação em licenciatura, especialmente quanto ao enfrentamento da queixa escolar, das 

expectativas colocadas no aluno,  e dos encaminhamentos delas decorrentes (Meira, 2014; 

Machado & Souza, 2010; Collares & Moysés, 2010; 1996; Souza, 1996), colocando em 

destaque o fenômeno da medicalização (Foucault, 1977; Illich, 1975) e o processo de 
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patologização das dificuldades de escolarização (Collares & Moysés, 2010), heranças da 

expansão do saber médico às diversas áreas da organização social do início do século XX  que 

persiste nos dias atuais  (Zucoloto, 2007).  

O reconhecimento dessas falhas formativas engendrou o retorno da pesquisadora à 

Universidade, em 1994, agora como aluna do curso de Pós-Graduaçao Lato Sensu em 

Psicopedagogia, cuja proposta era compreender o contexto da dificuldade de aprendizagem 

humana (Weiss, 1992; Scosz, 1992; Visca, 1991; Fernandez, 1990; Pain, 1987). Não obstante, 

o curso esteve direcionado para a intervenção clínica e individual, reiterando o viés 

mercantilista da prática clínica.  A conclusão do curso de especialização, em 1996, ano de 

instituição da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB4 (Brasil, 1996), 

permitiu à pesquisadora, uma vivência na agenda política e científica da Associação Brasileira 

de Psicopedagogia – Sessão Goiás (ABPp-seção Goiás) entre os anos de 1998 e 2011. Nesses 

13 anos foi possível um envolvimento íntimo com a discussão dos “problemas de 

aprendizagem” e do processo de escolarização, sobretudo no ensino básico, levando à 

constatação do quanto essa discussão esteve desvinculada da problematização dos fatores 

historicossociais e da crítica dos aspectos metodológicos no enfrentamento da queixa escolar, 

subsidiando, assim, à pesquisadora, um questionamento epistemológico dos fundamentos da 

Psicopedagogia, bem como ético-político quanto ao processo de reconhecimento da profissão 

e de atribuição de identidade ao “psicopedagogo clínico”. A decisão pelo afastamento definitivo 

da Psicopedagogia redirecionou as inquietações da pesquisadora para as fragilidades da 

formação continuada no formato lato sensu, assim como para o futuro da Psicologia enquanto 

profissão.  

Apesar das fragilidades desse processo formativo ele permitiu uma aproximação aos 

textos de Lev Semiónovich Vigotski5 (1896-1934) e Aleksander Romanovich Luria (1902-

1977) que, apesar de superficial, fragmentada e descontextualizada possibilitou dimensionar 

sua relevância (Silva, 2015; Prestes & Tunes, 2017), subsidiando uma busca particular da 

pesquisadora pela superação do pensamento dominante que advogava a inviabilidade em 

estabelecer uma relação entre a Psicologia e a Educação fora do modelo clínico (Guzzo, 

Mezzalira, Moreira, Tizzei, & Neto, 2010).  

 
4 Texto constitucional com que estabelece os princípios e as normativas que regem a educação nacional.   
5 As transliterações existentes para o nome do autor são Vigotski, Vygotski, Vygotskij ou Vygotsky. Aqui será 

adotado a versão portuguesa Vigotski, porém, nas referências serão mantidas as formas utilizas pelos autores ou 

editores das obras.     
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Nos anos 2000 a sociedade brasileira vivenciava uma onda aparente de mobilidade 

social e o mercado do ensino superior esteve aquecido. Dados do Censo do Ensino Superior 

apontam que o número de IES aumentou em 204% entre 2000 e 2016. Essa expansão se 

concentrou nas categorias administrativas Faculdade (210%) e Centro Universitário (332%), 

enquanto o número de Universidades cresceu em apenas 26% no mesmo período. Em número 

de matrículas no curso superior o aumento foi de 299%. Foi nesse contexto de expansão que a 

pesquisadora iniciou sua carreira de professora no ensino superior em uma IES privada nos 

anos de 2004, mesmo ano em que foram lançadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s) para os Cursos de Psicologia (Brasil, 2004).  

As mudanças implementadas a fim de alcançar uma proposta formativa claramente 

direcionada ao desenvolvimento de “habilidades e competências” adequadas ao mercado de 

trabalho, especialmente do terceiro setor (Yamamoto, 2016; Silva, 2015), incidiram 

principalmente nas atividades de estágio supervisionado básico. Tais medidas viabilizaram a 

vivência da pesquisadora no acompanhamento dos(as) estudantes do curso de Psicologia nas 

instituições educacionais da rede pública como supervisora da atividade de estágio curricular 

obrigatório. Essa vivência convocou enfrentamentos cotidianos que se materializavam nos 

campos temáticos discutidos durante as supervisões. O levantamento dos sentidos atribuídos 

pelos(as) estudantes sobre as demandas referentes ao processo de escolarização fomentavam 

uma discussão sobre a adequação do arcabouço teórico-metodológico acumulado para o 

enfrentamento dessas demandas, visando desenvolver um pensamento crítico necessário à 

análise pertinente das ações que indicassem a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Esse processo possibilitou corroborar o potencial formativo e necessário das 

atividades de estágio supervisionado como atividade acadêmica para a consolidação do projeto 

ético-político da Psicologia em favor de uma prática profissional direcionada à compreensão da 

complexidade que envolve a relação natureza, homem e sociedade (Neto, Oliveira & Guzzo, 

2017; Guzzo, Mezzalira, Moreira, Tizzei & Neto, 2010). Sendo assim, as vivências no estágio 

foram fundamentais para constituição do objeto dessa pesquisa.  

O discurso medicalizante da escola (Meira, 2012; Moysés & Collares, 2010), sob a voz 

do(a) professor(a) que demandava pela “Avaliação Neuropsicológica”, veio a ser foco de 

atenção da pesquisadora. A convicção de que a Neuropsicologia faria a mágica e seria capaz de 

“identificar” o problema “cerebral” que impedia o aprendizado dos(as) alunos(as), ecoava os 

mitos construídos e disseminados com facilidade em searas adeptas às ideologias que 

naturalizam problemas e os catalogam em listas infindáveis, classificando-os por critérios nem 
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sempre confiáveis, atualizando os determinantes históricos que circunscrevem a Psicologia 

apenas ao modelo clínico. De qual Neuropsicologia se tratava? Era preciso, portanto, conhecer 

a Neuropsicologia em seus fundamentos históricos e metodológicos.  

As DCN’s também apontam como perfil esperado do egresso a disposição para a 

formação continuada, propósito da Pós-Graduação. Portanto, o propósito de conhecer a 

essência de uma proposta de formação em Psicologia no formato Pós-Graduaçao lato sensu 

justifica-se, visto ser uma modalidade em expansão, bem como pela escassa produção destinada 

ao assunto. Em levantamento realizado na base de dados Biblioteca Digital de Dissertações e 

Teses (BDTD) no ano de 2018, utilizando o descritor “Pós-Graduação” em todos os campos e 

o período 2000 a 2018, foram identificados 230.246 trabalhos (178.575 dissertações e 51.672 

teses). Contudo, quando foram combinados os descritores “Pós-Graduação” e “Lato Sensu”, no 

mesmo período esse resultado caiu para 296 trabalhos (196 dissertações e 97 teses) distribuídos 

em 56 Programas de Pós-Graduação das IES brasileiras, dentre os quais a Universidade Federal 

de Santa Catarina e a Universidade de São Paulo comparecem com 22 trabalhos cada uma, e a 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com 18 trabalhos.  O repositório da Universidade 

Federal de Goiás ocupa a 14ª posição e comparece com oito trabalhos, cinco teses e três 

dissertações. Os assuntos mais citados no repositório referem-se ao Ensino à Distância (10), ao 

Ensino Superior (9) e à Educação (8).  

Sendo assim, nesta pesquisa, tomou-se por objeto a formação em Psicologia, 

estabelecendo como recorte os cursos de Pós-Graduaçao lato sensu em Neuropsicologia na 

cidade de Goiânia a partir das seguintes problematizações: a) Quando a Neuropsicologia 

alcançou relevância no Brasil e em Goiânia? b) Como os cursos de Pós-Graduaçao lato sensu 

em Neuropsicologia na cidade de Goiânia se posicionam epistemologicamente? c) Quais 

desafios ético-políticos estão presentes no formato da Pós-Graduaçao lato sensu em 

Neuropsicologia quanto ao enfrentamento do fenômeno “medicalização da vida”?  

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e, portanto, se presta ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e do diálogo, habilidades necessárias às intenções de 

superação de cosmovisões fragmentadas. Por isso, tem como propósito metodológico esclarecer 

sobre questões fundamentais de um determinado campo do saber na intenção consciente de 

promover ações libertadoras no processo de produção do conhecimento. Sendo assim, a 

pesquisa aqui descrita teve como objetivo geral conhecer os processos de constituição dos 

cursos de Pós-graduaçao lato sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia. A fim de atender 

ao objetivo geral definiu-se como objetivos específicos: a) conhecer a literatura sobre a Pós-
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graduaçao lato sensu; b) conhecer as normativas oficiais que regem o ensino superior; c) 

conhecer a base epistemológica da Neuropsicologia; d) identificar os sentidos atribuídos pelos 

atuais coordenadores dos cursos ao processo formativo contemplado pelo curso de 

especialização por eles coordenados; e, e) conhecer os Projetos Pedagógicos dos Cursos.   

Os objetivos (a), (b) e (c) foram contemplados pelos Capítulos I e II que tratam da 

formação em Psicologia e dos fundamentos teórico, metodológico e histórico da 

Neuropsicologia soviética. Para o alcance desses objetivos foram usados os seguintes 

procedimentos metodológicos: a) pesquisa documental nos sites oficiais do MEC/INEP para o 

levantamento dos dados primários sobre o Censo da Educação Superior no Brasil desde a 

implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) até o ano 2016 a fim de 

traçar uma linha histórica dos cursos de Psicologia no Brasil quanto ao número de cursos, vagas 

e matrículas nas diferentes organizações acadêmicas; também foi realizada um levantamento 

de dados primários no relatório oficial dos Resultados do Exame de Desempenho Nacional – 

ENADE – dos(as) estudantes concluintes do Curso de Psicologia, edição 2015 com o intuito de 

traçar a curva evolutiva da média das notas alcançadas nos componentes Formação Geral e 

Formação Específica nas edições 2006, 2009, 2012 e 2015; b) pesquisa bibliográfica para o 

levantamento do histórico da implantação da Pós-graduação no Brasil.  

Os objetivos (d) e (e), descritos no Capítulo III, foram alcançados pelo uso dos seguintes 

procedimentos metodológicos: a) entrevista com os(as) coordenadores(as) dos Cursos de Pós-

graduaçao lato sensu em Neuropsicologia (Apêndice A) para a coleta de dados primários sobre 

o processo histórico de constituição do curso; b) acesso físico ao Projeto Pedagógico dos cursos 

integrantes da amostra. Para a análise dos dados foi usado o método Núcleo de Significação 

(Aguiar, Soares & Machado, 2015).  

As Instituições Campo dessa pesquisa foram constituídas em obediência aos seguintes 

critérios: a) assinatura do Termo de Anuência (Anexo 1); b) aceitação dos itens do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 2) por parte dos entrevistados; c) 

comprovação da existência de alunos egressos do curso.  

Portanto, a discussão dos propósitos dessa dissertação foi organizada em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo, A Formação em Psicologia no Brasil, discute os desafios da 

formação em Psicologia a partir dos resultados da série histórica do Exame de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), com maior foco na edição 2015, como também apresenta os 

engendramentos históricos da pós-graduaçao lato sensu. O segundo capítulo, A 

Neuropsicologia Soviética, apresenta o processo histórico de constituição da Neuropsicologia 
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a partir da Teoria Histórico Cultural. O terceiro capítulo, Aspectos Teórico-Metodológicos, diz 

do delineamento teórico e metodológico da pesquisa. Por fim, nas Considerações Finais, estão 

apresentadas as conclusões possíveis dessa investigação.  
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1 A Formação em Psicologia no Brasil 

 

A Psicologia dispõe de uma farta literatura que trata da sua constituição histórica no 

Brasil ( (Rodrigues & Araújo, 2015; Massimi & Guedes (org), 2004; Brozek & Massimi, 1998; 

Antunes, 2004; Lourenço, Assis & Campos, 2012) bem como nas diversas áreas do 

conhecimento psicológico (Alchieri & Cruz, 2012; Ancona-Lopez, 2012; Tourinho, 2003) que 

direcionam as possibilidades de atuação (Marinho-Araújo, 2009; Guzzo, 2014). Além disso, 

muitos pesquisadores têm produzido um material importante sobre a formação e a atuação em 

Psicologia (Souza, Bastos & Barbosa, 2011; Yamamoto, Costa, Seixas & Amorim., 2010; 

Macedo, Candida Dantas & Dimenstein, 2017) demonstrando preocupação com o futuro da 

Psicologia enquanto área da ciência e profissão.  

Esse capítulo se propõe a discutir a formação em Psicologia tomando como ponto de 

partida a problematização da educação superior6 no Brasil, de forma ampla, e a discussão dos 

resultados do ENADE realizado pelos estudantes concluintes do curso de Psicologia em 2015. 

Esse recorte se justifica por se tratar de um dispositivo avaliativo diretamente ligado às DCN’s 

dos cursos de graduação no Brasil, cujos resultados facilitam a descrição e a indagação sobre 

os elementos que compõem a formação no ensino superior. Sendo assim, para pensar a realidade 

formativa em Psicologia em nível de graduação foram tomados como base para a discussão 

aqui proposta os artigos “Formação Básica e Profissional do Psicólogo: uma Análise do 

Desempenho das IES no ENADE-2006” (Bastos, Gondim, Souza & Souza, 2011) e “Formação 

Básica e Profissional do Psicólogo: Análise do Desempenho dos Estudantes no ENADE-2006” 

(Souza, Bastos & Barbosa, 2011).  A delimitação desses estudos se deu por representarem um 

marco histórico na investigação do desempenho dos estudantes concluintes do curso de 

Psicologia haja vista que se trata da análise dos resultados da primeira avaliação em nível 

nacional que sucedeu à implantação das DCN para os cursos de graduação em Psicologia. 

 

1.1 A formação superior no Brasil 

A história da Educação no Brasil nos esclarece que disputas e interesses político-

ideológicos atrasaram em 400 anos o ensino superior universitário7 no Brasil, instituído 

somente no início do século XX, embora, no formato não universitário, sempre estivesse 

 
6 Grau de ensino institucionalizado que tem por finalidade a criação, o cultivo, a difusão e a aplicação dos saberes 

mais complexos e sistêmicos dentre os elaborados pela humanidade ao longo da história (Souza, 2001) 
7 Instituição sociocultural específica de investigação e transmissão crítica do legado cultural da humanidade que 

surgiu na Europa do século XIII, destinada à produção intelectual mediante o estudo sistematizado de temas 

relevantes à ciência e à cultura (Coelho & Furtado, 2016; Souza, 2001).  
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presente “em terras tupiniquins”, desde os tempos coloniais, no formato de Escolas Superiores8 

(Torres, 2017). Essa história desvela o mecanismo de expansão do ensino superior no Brasil e 

as origens da sua  “mercantilização” ao recuperar a relação de dependência econômica jesuíta 

com a Coroa Portuguesa à manutenção da administração privada das Escolas Superiores no 

Brasil, modelo ainda vigente na política educacional para o ensino superior no Brasil, 

consolidando e legitimando a  íntima articulação entre os interesses do Estado e a iniciativa 

privada, com propósito primeiro de desresponsabilização do Estado e o estabelecimento de 

Parcerias-Público-Privadas (PPP) (Azevedo, 2015; Romanelli, 1991). Nesse sentido, não se 

pode considerar como pioneiro o movimento expansionista do ensino superior dos anos de 

1970, quando houve a institucionalização do ensino superior universitário privado no Brasil 

mediante o incremento do modo privado-mercantil de administrar o ensino superior  visando o 

atendimento de um Estado ávido por formar mão de obra especializada em cumprimento ao 

projeto “Ordem e Progresso”. De igual modo, não se pode considerar original  que, na expansão 

dos anos de 1990 e 2000, o Estado tenha viabilizado programas governamentais, tais como o 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos 

(ProUNI) amplamente legitimados pela Lei Nº 9.394/1996 (Brasil, 1996) que definiu as 

diretrizes básicas da educação no Brasil (Macedo, Candida Dantas & Dimenstein, 2017).  

O contexto de engendramento da mencionada, em âmbito internacional, apontava para 

o renascimento das ideias liberais conhecida como neoliberalismo,  favoráveis  às reformas 

política e econômica que advogam a redução do custo do setor produtivo e a diminuição 

vigorosa do Estado, medidas que incidem diretamente na relação política econômica e política 

social, provocando uma cisão contundente entre ambas (Yamamoto, 2007). Em tempos de 

ideias liberais favoráveis a cortes no setor público e social se criou, em 1996, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) destinada à promoção e a regulação da liberalização do comércio 

no mundo, marcando o surgimento do setor de “serviços” sob a alegação de incremento 

econômico aos países periféricos. Essa criação produziu o Acordo Geral de Comércio e 

Serviços (GATS) cujas normativas impunham, incisivamente, o livre acesso das empresas 

estrangeiras ao mercado nacional no setor liberado (Oliveira, 2009). A LDB/1996, através do 

Decreto Nº 2.2079/ 97 (Brasil, 1997), legitimou esse acordo ao autorizar o funcionamento de 

 
8 Instituição isolada de ensino superior que pode manter cursos e programas voltados mais para o ensino do que 

para a pesquisa e a extensão (Souza, 2001). 
9 Revogado pelo Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997 / Diário Oficial da União - Seção 1 - 20/8/1997, Página 

17991. Atualmente o que está vigente é o Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. (Brasil, 2017) 
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“empresas” de ensino superior com fins lucrativos, consolidando a área prestadora de “serviços 

educacionais” no modelo de mercado privado-mercantil, de modus operandi mais sofisticado e 

agressivo.  

Por se tratar de um curso de evidente apelo popular, se fazendo necessário em diversos 

contextos sociais, o engendramento da sua inclusão no setor das políticas sociais foi facilmente 

assimilado (Seixas, Costa, Oliveira, Costa, & Yamamoto, 2016, Yamamoto, 2007) tornando-o 

alvo das investidas agressivas do ensino mercantilizado. Além desses atributos, se trata de um 

curso de baixo investimento inicial, atraente ao mercado educacional, tornando sua expansão 

inevitável. Na tentativa de organizar essa expansão iniciada nos anos de 1970 e 1980, e,  

reaquecida nos anos de 1990 e 2000, responsável pela massificação e desqualificação do ensino 

superior (Marinho-Araújo, 2014) é que as DCN para os cursos de Psicologia foram 

homologadas, em 2004, pela Resolução Nº 8 (Brasil, 2004) e revisada, em 2011,  pela 

Resolução Nº 5 (Brasil, 2011). Nessas diretrizes se pretendia organizar uma formação básica 

generalista ancorada em bases fundamentais e instrumentais do conhecimento psicológico, 

viabilizando oportunidades de vivências práticas diversas, tanto em abrangência quanto em 

complexidade, vislumbrando um aprofundamento teórico e prático nas áreas de interesse dos 

alunos. Para isso, a organização curricular previa um curso de Psicologia estruturado em 

componentes curriculares constituintes de um Núcleo Comum, seguido de componentes 

curriculares com ênfases específicas direcionadas aos interesses dos alunos, cuja aplicabilidade 

alcançaria melhor seus objetivos quando articuladas aos Programas de Pós-graduação Stricto 

Sensu (Borges-Andrade, Bastos, Andery, Guzzo & Trindade, 2015).  

Não se pode dizer que a referida LDB/1996 seja antidemocrática, afinal, mesmo tendo 

sido gestada e homologada sob o ideário neoliberal, ela contemplou a existência de mecanismos 

normativos de regulação do ensino superior a fim de controlar o apetite desenfreado dos 

tubarões do mercado educacional, dentre os quais estavam a implantação de diretrizes para os 

cursos de graduação e de um sistema de avaliação do ensino superior. Contudo, a centralização 

das decisões dos assuntos normativos e regulatórios em dispositivos políticos (Ministério de 

Educação e Cultura - MEC) em detrimento dos Conselhos educacionais,  enfraqueceu a 

proposta democrática, causando um desequilíbrio no “sistema” educacional, que é, por 

natureza, complexo e multifacetado (Saviani, 2002).   

Não obstante, a homologação das Diretrizes alavancou a remodelação do sistema de 

avaliação já existente, implementando o  Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES), criado em 2004, pela Lei nº 10.861/04 (Brasil, 2004) , com propósito de “assegurar 



26 
 

o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação 

e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei Nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996” (Brasil, 2004). Sendo assim, a Avaliação de Cursos de 

Graduação, a Avaliação Institucional e o Exame de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

passaram a compor esse sistema direcionado ao controle das IES do Brasil, intentando envolver 

de forma ampla e integrada as IES em sua totalidade, configurando, assim, um avanço enquanto 

modalidade avaliativa que se propõe formativa (Polidori, Marinho-Araújo & Barreyro, 2006). 

Tais processos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), cabendo ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a sua operacionalização. 

O ENADE, então, comparece como um instrumento de avaliação das IES a partir 

dos(as) estudantes que precisam demonstrar um desempenho mínimo que legitime a 

permanência da IES no sistema de ensino (Souza, Bastos & Barbosa, 2011). Sua estreita ligação 

com as diretrizes do curso oferece o enquadramento para a estruturação da prova. Isto significa 

que as questões nela contidas deverão aferir se a trajetória acadêmica vivenciada pelos(as) 

estudantes foram suficientes para lhes garantir uma articulação teórico-prática satisfatória, bem 

como permitir o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à atuação ampla 

em contextos diversos.  

No ano de implantação da LDB, o Brasil contava com 1.868.529 matrículas oriundas de 

processo seletivo (vestibular), distribuídas pelas 922 IES do território nacional, em diferentes 

organizações acadêmicas, sendo 14,7% Universidades, 15,5% Faculdades Integradas e 69,7% 

Faculdades Isoladas. Esta distribuição reitera a configuração dos períodos colonial e imperial, 

assim como reitera o direcionamento destinado à produção de conhecimento em solo Brasileiro. 

Apesar de menor número em unidades, as Universidades comportavam 64,7% das matrículas 

no sistema de ensino superior no Brasil e, destas, 70,8% nos cursos de Psicologia. 

 Em estudo recente, Tachibana, Menezes Filho e Komatsu (2015) discutem a situação 

do ensino superior no Brasil comparando as taxas bruta e líquida de matrícula do país em 

relação à média alcançada pelos países da América Latina, EUA e Coréia do Sul, nos anos de 

2002, 2005 e 2012. Os autores revelam que o Brasil se encontra atrás do Chile, do México e da 

Argentina e quando comparada com os EUA e a Coréia do Sul a diferença fica ainda maior 

(Tachibana, Menezes Filho & Komatsu, 2015). 

Em 2016 é possível observar um distanciamento na representatividade das matrículas 

nas Universidades comparada às demais modalidades de organização acadêmica, estando 
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aquelas com apenas 54% de representatividade de matrículas no território nacional, abarcando 

não mais 8.027.297 matrículas efetivadas. As demais matrículas passaram a ser compartilhadas 

entre as Faculdades (27%), os Centros Universitários (17,6%) e os Institutos Federais (2%). No 

que tange à Psicologia, os números mostram que, em 1996, as matrículas eram na maioria 

realizadas em Universidades (70%) e, em 2016, esse número caiu para 47%, enquanto os 

Centros Universitários passaram a receber 20% e as Faculdades 32% das matrículas (Figura 1).  

 

Figura 1 - Matrículas no ensino superior em 1996 e 2016. 

 

              

Nota: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo do Ensino Superior 1996-2016 

disponível em  http://portal.inep.gov.br/ 

 

Ao analisar o comportamento da oferta de vagas aos cursos de Psicologia entre 1996 e 

2016 é possível observar uma redução significativa de oferta de vagas pelas Universidades 

quando comparada às demais organizações acadêmicas a partir de 2008. Em 2004, a oferta de 

vagas nos cursos de Psicologia pelas Universidades cobria em 73% as opções de matrícula, 

passando para apenas 48% em 2016.  Tal retração pode ter sido motivada pela tendência de 

crescimento na oferta de vagas demonstrada pelos Centros Universitários a partir dos anos 

2000, bem como pela unificação das Faculdades Integradas e Faculdades Isoladas, 

transformadas em Faculdades. Ao comparar as ofertas de vagas e as matrículas efetivadas 

verifica-se que 1% das vagas oferecidas pelas Universidades ficou ociosa, corroborando 

tendência de migração de estudantes para outras modalidades de organização acadêmica. Basta 

verificar que, em 2016, as vagas oferecidas pelas Faculdades representaram 74,5% das 

oferecidas pelas Universidades, enquanto os Centros Universitários apenas 31% (Tabela 1).  

Matriculas 1.868.529

Universidade

Faculdades Integradas

Faculdades Isoladas

Matriculas 8.027.297

Universidade Faculdade

Centro Universitário Instituto Federal

http://portal.inep.gov.br/
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Esse movimento revela que o crescimento dos Centros Universitários ocorreu de forma mais 

tímida em relação ao das Faculdades.  

 

 

Um movimento diferente foi observado no comportamento da oferta de vagas oferecidas 

no território nacional no mesmo período. As figuras abaixo mostram o comportamento das 

vagas ofertadas pelas IES a todos os cursos oferecidos no território nacional (Figura 2) e aos 

cursos de Psicologia (Figura 3), em todas as modalidades de organização acadêmica 

representada pela linha azul. O comportamento das vagas para o curso de Psicologia, entre 2012 

e 2016, apresenta tendência contrária em comparação à de queda na oferta geral pelas IES.  

Contudo, quando observado o comportamento das modalidades de organização 

acadêmica isoladamente, evidencia-se movimentos opostos de declínio e ascensão, 

respectivamente, no comportamento das Universidades e Faculdades. Em 2016, as Faculdades 

superam o número de matrículas em relação às Universidades. Os Centros Universitários 

mantêm um ritmo de crescimento lento, repetindo a tendência de queda das Universidades. 

Sendo assim, vale pensar sobre a implicação da evidente migração dos cursos de Psicologia 

para as Faculdades. Sem entrar na discussão de cunho ideológico quanto à legitimidade do 

ensino superior público e gratuito em detrimento do privado, o que importa na discussão aqui 

proposta é pensar sobre como a especificidade atribuída à organização acadêmica incide na 

qualidade formativa e na correspondente atuação profissional (Lisboa & Barbosa, 2009; Souza 

et al, 2011).  

 

 

Tabela 1 - Oferta de vagas para os cursos de Psicologia nas organizações acadêmicas  
Ano Vagas  

Psi 

Uni % Cent 

 Univ 

% Fac. Int. % Fac. Isol. % 

1996 15.272  11.271  73,80% 0  0,00% 2.541  16,64% 1.460  9,56% 

2000 26.186  20.108  76,79% 3.263  12,46% 620  2,37% 2.195  8,38% 

2004 45.553  33.287  73,07% 6.333  13,90% 1.100  2,41% 4.833  10,61% 

2008 70.072  43.260  61,74% 8.489  12,11% 18.323  26,15% 0  0,00% 

2012 75.515  37.939  50,24% 11.834  15,67% 25.742  34,09% 0  0,00% 

2016 106.513  51.807  48,64% 16.124  15,14% 38.582  36,22% 0  0,00% 

Nota. Elaboração própria a partir dos microdados do Censo do Ensino Superior 1996-2016 disponível em  

http://portal.inep.gov.br/ 

Figura 2 - Comportamento das vagas ofertadas aos cursos em geral entre 1996 e 2016 

http://portal.inep.gov.br/
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Figura 3 - Comportamento das vagas ofertadas aos cursos de Psicologia entre 1996 e 2016 

Nota. Elaboração própria a partir dos microdados do Censo do Ensino Superior 1996/2016 disponível em  
http://portal.inep.gov.br/ 

http://portal.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/
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Partindo do pressuposto de que a expansão atende ao propósito de democratização do 

ensino superior, historicamente constituído de forma elitista (Torres, 2017), seria plausível 

aceitar a existência concomitante de organizações acadêmicas e suas diversas categorias 

administrativas, desde que mantido o princípio constitucional delimitado na Carta Magna, em 

seu Art. 211, que dispõe sobre ser responsabilidade da União a normatização e a execução da 

política educacional que garanta a “equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade” (Brasil, 1988). Portando, vale destacar que a incontestável expansão das 

Faculdades por si só, não é o maior problema desse processo. O problema maior incide sobre a 

qualidade com que o processo de democratização está sendo operado, colocando em dúvida a 

sua viabilidade, para não dizer, os seus fundamentos (Macedo et al, 2017).  

Considerando o número de cursos de Psicologia oferecidos pelas diferentes 

organizações acadêmicas, observa-se que a expansão das Faculdades aconteceu, especialmente, 

nas regiões Norte e Nordeste. A região Sudeste comparece com a menor proporção de cursos 

de Psicologia oferecidos por Faculdades, embora represente, em parceria com a região Sul, a 

maior proporção de cursos oferecidos em IES de categoria administrativa privada. A região 

Centro Oeste comparece como a maior oferta de cursos em IES pública. O pico de crescimento 

das Faculdades nas regiões Norte e Nordeste parece congruente com o fenômeno de 

transnacionalização do ensino superior (Azevedo, 2015), cujas diretrizes estão regidas pelo 

mercado financeiro e pela internacionalização das práticas e recursos educacionais no âmbito 

do ensino e da pesquisa (Macedo et, 2017). Dentre as várias modalidades de implementação 

dessas diretrizes cabe destacar aqui o incentivo a programas de patente e a implantação da 

plataforma de Ensino à Distância – EAD, conformando o que se chama de “capitalismo 

acadêmico”10.  

Macedo et al (2017) apontam que, entre 2005 e 2016, três grandes grupos internacionais, 

sediados nos EUA, adquiriram 29 IES, das quais 19 organizadas como Faculdades, estando a 

maioria concentrada nas regiões Nordeste (48,3%) e Sudeste (31,1%), e, preferencialmente, nas 

capitais (75,86%).  Dentre os 1.055 cursos de graduação oferecidos por aquelas IES, 22 são de 

Psicologia (3,92%). Para os autores, a constituição de oligopólios na educação superior foi 

fomentada pela demanda reprimida por esse nível de ensino no Brasil, especialmente nas 

regiões Nordeste e Norte. A facilitação no acesso ao fundo público, implementado pelos 

programas governamentais de bolsa e financiamentos estatais também foi um determinante.  A 

 
10 Regime de engajamento pró-mercado envolvendo IES públicas e privadas em termos mundiais no 

desenvolvimento, introdução e mercantilização de produtos de pesquisa e/ou serviços educacionais para serem 

adquiridos no mercado privado (Macedo et al, 2017, p. 854).  
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novidade que comparece nesse modelo mercantilizado refere-se ao caráter transnacional do 

colonialismo científico (Macedo et al, 2017).  Nesse contexto, as políticas de ajustamento 

administrativas e financeiras adotadas incidem diretamente sobre os interesses acadêmicos e 

acabam por resultar em efeitos danosos que comprometem os processos formativos. Vale 

destacar aqui a adoção da oferta de componentes curriculares sob a modalidade de EAD que, 

atualmente, abarca até 40% dos componentes curriculares de um curso de graduação, conforme 

Portaria Nº 1.428/ 2018 (MEC, 2018). Em geral, as disciplinas direcionadas a esta modalidade 

são aquelas relativas ao conhecimento dos fundamentos históricos e filosóficos da Ciência, 

fragilizando assim as bases que garantem o pensamento crítico, dispensado pela lógica 

pragmática. Nota-se que tais medidas administrativo-financeiras implicaram diretamente nos 

procedimentos didático-metodológicas responsáveis por desenvolver o perfil de egressos 

apontados pelas DCN dos cursos de Psicologia e expresso pelo resultados do Exame de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE).  

Na edição ENADE/2006,  a prova esteve estruturada a partir de cinco eixos: a) Eixo I, 

fundamentos epistemológicos, teórico-metodológicos e históricos das principais vertentes da 

Psicologia; b) Eixo II, fundamentos, métodos e técnicas de coleta e análise de informações para 

investigações científicas e avaliação dos fenômenos psicológicos; c) Eixo III, compreensão dos 

processos, construtos psicológicos; d) Eixo IV, conhecimentos das interfaces da Psicologia com 

outros campos do saber; e, e) Eixo V, compreensão das práticas profissionais e domínio de 

atuação do psicólogo (Souza, Bastos & Barbosa, 2011). Em concordância com Souza et al 

(2011) um grande desafio do Exame esteve certamente relacionado à elaboração de uma prova 

adequada à estrutura curricular definida pelas diretrizes. Na impossibilidade de discutir todos 

os aspectos identificados pelos autores, serão destacados aqueles de maior relevância para o 

estudo dessa dissertação que dizem respeito à identificação da fragilidade formativa nos eixos 

I e II, bem como dos melhores resultados nos eixos III e IV que tratam dos processos 

psicológicos e das práticas profissionais. Para os autores  esse panorama corrobora uma 

tendência à formação tecnicista em detrimento de uma formação mais crítica e indicam dois 

vetores para a neutralização dessa tendência: melhoria da qualidade do processo de 

escolarização básica e o incremento da pesquisa no ensino superior privado.  Por concordar 

com os autores quanto a necessidade de viabilização de um maior vínculo das Faculdades com 

a pesquisa, a análise panorâmica do Exame na versão de 2015 se restringirá ao delineamento 

do desempenho por organização acadêmica.  
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Participaram do ENADE edição 201511, e responderam ao Questionário do Estudante, 

24.279 estudantes, 83,0% do sexo feminino; destes 44,8% estavam na faixa de 24 anos. A média 

das idades dos concluintes do sexo Masculino foi de 29,1 anos. A faixa de renda mensal familiar 

declarada em ambos os sexos foi de 1,5 até 3 salários-mínimos e 77,4% declararam ser 

dependentes economicamente. Quanto à escolaridade dos pais, não houve diferença 

significativa entre as categorias pai e mãe, estando ambas na faixa dos 30% para os que possuem 

ensino médio e 16,0%, o ensino superior. Contudo, vale ressaltar que o nível de escolarização 

em maior grau esteve na categoria mães. Dos(as) concluintes participantes, 82% declararam 

oriundos do ensino médio tradicional, sendo 45% egressos da escola pública. Dos(as) 

estudantes declarantes, 34,9% disseram estudar de 1 a 3 horas por dia e 47% dos(as) estudantes 

concordaram que a biblioteca das IES de origem dispõe das referências de que precisam (Inep, 

2015). 

Quanto ao desempenho na prova em sua totalidade, os(as) estudantes concluintes 

alcançaram uma nota média de 46,9. O melhor desempenho esteve com a região Sul, e o pior 

com a região Norte. As regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste obtiveram notas médias muito 

próximas, estando a menor dispersão na região Sul (Inep, 2015). Quando analisados os 

componentes de Formação Geral e Específico nas grandes regiões observa-se a mesma variação 

entre as regiões e entre os componentes apontada por Sousa et al (2011). Entretanto, na edição 

2015 a maior nota média para o componente Formação Geral foi atingida pela região Sudeste 

(57,4) e a de Formação Específica pela região Sul (44,7), seguida pela região Centro-Oeste 

(44,3). A diferença significativa entre as notas médias obtidas nos componentes Formação 

Geral e Específico apontam para uma fragilidade na formação das competências profissionais 

destacadas em cada eixo (Travassos & Mourão, 2017), indicando que as adequações 

curriculares em atendimento às diretrizes não encontram as condições didático-pedagógicas 

compatíveis para serem implementadas efetivamente (Borges-Andrade, Bastos, Andery, Guzzo 

& Trindade, 2015). Analisando a série histórica, observa-se que o desempenho médio no 

componente Formação Geral apresentou um comportamento mais instável atingindo seu pior 

resultado na edição de 2012 e o melhor na de 2015, superando o desempenho obtido no Exame 

de 2006. O inverso aconteceu com a Formação Específica que apresentou uma tendência de 

queda nas edições de 2009 e 2012, se recuperando em 2015, mas ainda distante do rendimento 

alcançado na prova de 2006. Nota-se que a distância entre os dois componentes em 2006 estava 

a favor da Formação Específica e, em 2015, essa situação inverteu, demonstrando uma 

 
11 Relatório completo ainda não disponibilizado no site do INEP.  
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diferença superior à apresentada em 2006 a favor dos conteúdos de Formação Geral. Talvez 

esse resultado guarde relação com o aumento de estudantes no período noturno e a diminuição 

no engajamento em projetos de pesquisa (Souza, Bastos & Barbosa, 2011). 

 

 

   

 

 

 

Quando as notas são analisadas por Organização Acadêmica observa-se que a média 

obtida pelos(as) estudantes das Universidades é maior, exceto em 2012 quando a média mais 

alta esteve entre os(as) estudantes de Centros Universitários (37,5) seguido das Faculdades 

(36,3).  

 

Tabela 2 - Estatística Básica das Notas dos Componentes de Formação Geral e Formação Específica por 

Categoria Administrativa e Organização Acadêmica - Psicologia 

Estatistica 

Básica 

Organização Acadêmica 

Geral Universidade Centro 

Universitário 

Faculdade Faculdade 

Isolada 

 FG FE FG FE FG FE FG FE FG FE 

2015 56,9 43,7 58,6 45,7 55,5 42,7 54,3 40,8 - - 

2012 42,1 37,6 42,1 32,8 42,1 37,5 42,1 36,3 - - 

2009 48,4 46,7 49,0 47,2 49,0 45,8 44,3 45,2 - - 

2006 47,2 52,7 47,1 52,9 48,1 52,9 43,1 50,7 48,1 51,6 

Nota. Elaboração própria a partir dos microdados do Enade 2006-2015 disponível em http://portal.inep.gov.br 
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Figura 4 - Notas médias por componente 

nas Grandes Regiões – ENADE/2015 

Figura 5 - Comportamento das notas médias 

nos componentes Formação Geral e Formação 

Específica  entre 2006 e 2015 

Nota. Elaboração própria com base nos 

microdados do Inep disponível em   
http://portal.inep.gov.br/  

http://portal.inep.gov.br/
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34 
 

Vale destacar que a tendência de queda de desempenho é mais evidente entre os(as) 

concluintes das Faculdades. Enquanto a diferença entre as notas médias das Faculdades e 

Universidades, em 2006, era de 2.2 pontos a favor das Universidades, em 2015 essa diferença 

passou para 4.9 no componente Formação Específica. Dado relevante é observado no 

desempenho dos(as) concluintes matriculados em 2012, que representou uma diferença de 3.5 

pontos a favor das Faculdades no componente Formação Específica.  

Em função da não disponibilização dos relatórios de alunos e das IES que trazem os 

resultados das questões objetivas a partir dos quais é possível analisar o rendimento nos eixos, 

optou-se por apresentar aqui os comentários sobre a correção de uma questão discursiva do 

componente Formação Específica. Trata-se da questão D4, cuja média geral alcançada por esse 

grupo foi 25,1, a mais baixa do exame, sendo, portanto, considerada uma questão de dificuldade 

alta. Foi considerada uma questão de ampla abrangência, e que mais exigia conhecimento 

prévio dos(as) concluintes. A Figura 6 apresenta um quadro demonstrativo da questão.  

 

Figura 6 - Quadro demonstrativo de indicador de boa formação teórica e prática da Questão 

Discursiva 4 de Componente Específico – ENADE/2015  
Diagnóstico oferecido por um Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

sobre um município de pequeno porte. 

Selecionar um dos problemas encontrados no município, analisar dois de seus 

determinantes e planejar, no nível coletivo, uma ação específica do psicólogo, embasada 

teoricamente e respeitando a interdisciplinaridade. 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES EIXOS 

Analisar o campo de atuação profissional e seus 

desafios contemporâneos; 

 

Analisar, descrever e 

interpretar relações entre 

contextos e processos 

psicológicos e 

comportamentais; 

 

 

 

Planejar e realizar várias 

formas de entrevistas com 

diferentes finalidades e em 

diferentes contextos. 

 

 

I, II, 

III,  

 

 

 

IV 

 

 

 

 

V  

 

 

Analisar o contexto em que atua 

profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a 

dinâmica das interações entre os seus agentes 

sociais; 

Identificar e analisar necessidades de natureza 

psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, 

planejar e agir de forma coerente com 

referenciais teóricos e características da 

população alvo; 

Atuar inter e multiprofissionalmente sempre 

que a compreensão dos processos fenômenos 

envolvidos assim o recomendar; 

Nota. Elaboração própria a partir dos microdados do Enade 2015 disponível em http://portal.inep.gov.br 

http://portal.inep.gov.br/
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Uma vez delimitadas as competências e habilidades envolvidas na questão cabe 

delimitar também o que foi tomado como padrão de resposta. Foram estabelecidos como 

critérios: a) citação de uma relação causal para o problema selecionado, preferencialmente, de 

natureza estrutural; b) envolveu a escolha/justificativa da orientação teórica e a proposta de 

intervenção em si. Portanto, observa-se que o indicador adotado para aferir qualidade formativa 

foi a habilidade em estabelecer uma relação coerente entre teoria e prática a fim de atender às 

diretrizes curriculares que pretendem um egresso pesquisador, ou seja, capaz de desenvolver 

métodos e técnicas de coleta e análise de informações para investigação cientifica no campo 

psicológico. A análise dos comentários sobre a correção dessa questão levou à conclusão de 

que há fragilidade: a) na fundamentação epistemológica do pensamento psicológico que 

sustente um princípio explicativo coerente; b) na escolha de métodos pertinentes à aproximação 

do fenômeno psicológico pretendido; c) para a identificação de constructos psicológicos; d) no 

conhecimento de práticas profissionais direcionadas a intervenções que envolvam os processos 

coletivos e sociais; e) no reconhecimento do papel do psicólogo em contextos coletivos; e f) no 

reconhecimento da interface da Psicologia com outras áreas do saber.  

A principal preocupação incide na constatação da presença de argumentações apoiadas 

no senso comum, combinadas à construção de princípios explicativos morais, configurando, 

inclusive, uma perigosa questão de cunho ético. Portanto, as dificuldades aqui apontadas 

envolvem conteúdos de todos os eixos estruturantes, sugerindo uma situação mais grave do que 

aquela apontada por Souza et al (2011) e instigam investigações mais aprofundadas que não 

caberia no proposto por esta dissertação. Contudo, foi possível conhecer, mesmo que 

panoramicamente, a realidade da formação em Psicologia.  

Infelizmente, a fragilidade formativa na graduação constatada, principalmente no 

componente Formação Específica, tem alimentado o mercado da pós-graduação lato sensu que 

se apresenta ao egresso como uma possibilidade de formação continuada para ocupar os espaços 

deixados pela graduação. O próximo tópico se ocupará da contextualização da pós-graduação 

lato sensu no Brasil. 

 

1.2 A pós-graduação lato sensu no Brasil  

 

A análise da condição atual da pós-graduação em nível lato sensu no Brasil pode ser 

realizada por diversos vieses. Sem pretender esgotar todas as possiblidades inerentes ao tema, 

o recorte necessário para o desenvolvimento desse trabalho não deve prescindir da compreensão 
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de como a natureza da pós-graduação lato sensu foi engendrada no processo de consolidação 

da pós-graduação no Brasil. Para isso, é preciso fazer uma rápida retrospectiva histórica.  

A pós-graduaçao lato sensu já vinha sendo gestada na forma de “cursos livres” nos 

mesmos moldes da Reforma Rivadavia Correia de 1911 a 1914, cuja essência era a não 

sistematização e a não regulamentação (Abrão, 2007). No contexto da denominada Reforma 

Rocha Vaz (1925), por meio do Decreto nº 16.782-A, criou-se o Curso Especial de Higiene e 

Saúde Pública, para portadores do título de graduação em Medicina, a ser coordenado pelo 

diretor do Instituto Oswaldo Cruz. A Reforma de 1931, pelo Decreto Nº 19.851/31 

institucionalizou os cursos de aperfeiçoamento e especialização para atender ao ideário 

desenvolvimentista de consolidação do processo de industrialização e urbanização do Brasil 

(Bueno, 2014). Estava, então, estabelecida a natureza dos cursos oferecidos após a graduação, 

etapa final da formação em nível superior, majoritariamente ligados à formação médica e 

direcionados à profissionalização liberal.  

Os anos de 1940 e 1950 mantiveram a tendência de modernização tencionando pela 

institucionalização do modelo de investigação tecnológica e de capacitação dos recursos 

humanos no Brasil e os cursos de pós-graduação foram se convertendo em formação cada vez 

mais especializada.  Criou-se, então, em 1951, o Conselho Nacional de Pesquisas, futuro 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal, futura Coordenação para o Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). O primeiro motivado pelo desenvolvimento bélico e 

nuclear, e o segundo, pela formação de cientistas e pesquisadores no ambiente acadêmico 

(Medeiros, 2010). Para o atendimento desses objetivos a CAPES incremento, a partir de 1953, 

um programa universitário para criar cursos para a capacitação e especialização de professores 

universitários em início de carreira constituindo-se, assim, as bases para os futuros programas 

de mestrado e doutorado.  

A Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1961, definiu 

os objetivos do ensino superior e classificou os cursos em graduação, pós-graduação, 

especialização, aperfeiçoamento e extensão (Souza, 2001). Nota-se a inespecificidade com que 

as diretrizes trataram a pós-graduação. Vale destacar o incentivo às instituições de ensino 

superior privadas como suprimento da defasagem do setor público em atender a demanda por 

por ensino superior e a do mercado por mão de obra especializada (Torres, 2017). Foi nesse 

contexto que, em 1965, Newton Sucupira estruturou a pós-graduação no Brasil, quando 

apresentou o Parecer CFE Nº 977, de 3 de dezembro de 1965 (Brasil, 1965), que estabeleceu a 
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separação entre a pós-graduação stricto sensu, relativa aos programas de mestrado e doutorado, 

e, a lato sensu, que incorporava os cursos de especialização e de aperfeiçoamento, mantendo 

sua natureza profissionalizante, bem como sua independência quanto às medidas normativas de 

funcionamento exigidas pelos programas de mestrado e doutorado. A justificativa para a 

decisão recaiu sobre a oferta de pós-graduação lato sensu estar, majoritariamente, nas 

instituições privadas. Era preciso desresponsabilizar o Estado. Além de que o “milagre 

econômico” dependia da expansão do ensino superior e, portanto, era preciso deixá-la livre para 

atender ao mercado, oferecendo a ele especialistas qualificados e em grande quantidade.  

A Lei 5.540/68, responsável pela Reforma Universitária, priorizou a Universidade como 

um espaço de ensino e pesquisa. Dentre as várias mudanças nela contidas estavam criação de 

cursos de pequena duração para atendimento emergencial do mercado ou projeto pedagógico 

da instituição; credenciamento nacional dos cursos de pós-graduação pelo Conselho Federal de 

Educação; dá-se autonomia às IES para o gerenciamento dos cursos de especialização e 

aperfeiçoamento. A CAPES e o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) passaram a ser os 

reguladores das políticas educacionais.  

Nos anos de 1970, a natureza profissionalizante da pós-graduaçao lato sensu passa a ser 

questionada fazendo com que a especialização assumisse um lugar intermediário entre a 

graduação e o mestrado (Gomes, 1999). No sentido de reestabelecer a natureza da pós-

graduaçao lato sensu, o Conselho Nacional de Pós-Graduação instituído pelo Decreto nº 

73.411, de 4 de janeiro de 1974 (Brasil, 1974), a quem cabia a formulação de estratégias 

direcionadas à pós-graduação, estabeleceu no I Plano Nacional para Pós-Graduação (1975 a 

1979). O propósito desse Plano era a pós-graduação lato sensu, ou seja, o aperfeiçoamento e a 

especialização, através de programas específicos para atender o mercado (Souza, 2001). Da 

mesma forma, os cursos de especialização e aperfeiçoamento foram estimulados no contexto 

de formação continuada de professores que optavam por uma modalidade ou outra a depender 

de seus objetivos e necessidades. Portanto, passou a ser cobiçada também por professores do 

ensino superior que não queriam ou não podiam se submeter aos programas da pós-graduação 

stricto sensu mas que poderiam, como especialistas, usufruir do acréscimo salarial de 10 a 15%. 

Assim, na década de 1970 a pós-graduação lato sensu viveu períodos de vertiginosa expansão, 

principalmente pela oferta das instituições privadas, sem, contudo, garantias de qualidade.  

A década de 1980 foi de muitas mudanças. O II PNPG (1982-1985), instituído pelo 

Decreto Nº 87.814 de novembro de 1982, destacou a necessidade de implementação de um 

sistema de avaliação da pós-graduação, reconhecendo a relevância da pós-graduação lato sensu 
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para a formação de professores, tomando-a como pré-requisito para a docência (Moraes, 2013). 

Sendo assim, a Resolução Nº 12 /198312 (Brasil, 1983) e o Parecer nº 432/1983, apoiados no II 

PNPG, visavam a regulamentação da pós-graduação lato sensu redirecionando-a à formação de 

professores de graduação, na expectativa de ligar a pós-graduação lato sensu a stricto sensu. O 

III PNPG (1986-1989), estava preocupado com a formação de pesquisadores. O IV PNPG 

(~1990-2002), jamais foi promulgado, embora tivesse diretrizes estabelecidas. As reformas 

administrativas e econômicas dos anos de 1990 implicaram em queda de investimento no ensino 

superior, a extinção do Conselho Federal de Educação que foi substituído pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e a assunção pela CAPES da pós-graduação. A regulamentação 

da LDB, em 1996, aconteceu nesse período. E em seu Art. 44º, inciso III estabelece a natureza 

da pós-graduação, incluindo nela programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e outros (Souza, 2001). A resolução Nº 2, de setembro de 1996, regulamentava 

os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos fora da sede e voltados para a qualificação 

docente. Nesta Resolução deixava-se claro a exigência do enfoque pedagógico e dos trabalhos 

de iniciação científica, bem como sobre a supervisão a qual o curso estaria submetido. Contudo, 

a Resolução Nº 1 de abril de 2001, que a substituiu, determinava que os cursos independiam de 

autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento e reduziu a quantidade de 

professores mestres e doutores para 50%. Essa Resolução revogou a Resolução Nº 12/1983, e 

as Resoluções Nº02/1996, Nº01/1997 e Nº 02/1999. Esta última estabelecia as condições para 

a validade dos certificados de cursos presenciais de especialização, exigindo a especificação de 

indispensável enfoque pedagógico para os cursos destinados à qualificação para docente do 

ensino superior e institui que a pós-graduação lato sensu fica sujeita à avaliação da CAPES 

(Moraes, 2013).  A Resolução Nº 01 de julho de 200713 (Brasil , 2007), excluiu os cursos de 

aperfeiçoamento em seu § 2º, bem como quando desobrigou as IES à submissão dos cursos ao 

processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, porém estabelecia 

que fossem oferecidos na área do saber e no endereço informados pela IES no ato do 

credenciamento.  A Resolução Nº 5, de 25 de setembro de 2008 (Brasil, 2008) estabelece 

normas para o credenciamento especial de Instituições não Educacionais para a oferta de cursos 

de especialização, pautada principalmente no argumento de que tais instituições apresentem, 

 
12 Alterada pela Resolução CNE/CES n.º 4, de 13 de agosto de 1997 e Revogada pela Resolução CNE/CES n.º 3, 

de 5 de outubro de 1999. 
13 Alterada pela Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008, que estabelece normas para o 

credenciamento especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de especialização. Revogada pela 

Resolução Nº1/2018 
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tradicionalmente, qualidade nos serviços prestados, citando-se os hospitais ligados ao ensino e 

à pesquisa. 

Com a mercantilização da pós-graduaçao lato sensu praticada por instituições 

credenciadas que não atendiam ao critério de tradicional exercício na área, a Resolução nº 7, de 

8 de setembro de 201114 (Brasil, 2011) revogou as normas para o credenciamento especial de 

instituições não-educacionais, na modalidade presencial e à distância. O longo período histórico 

de negligência parece agora reverter o posicionamento dos órgãos estatais responsáveis pelas 

normativas referente à pós-graduação. Embora o sistema de controle ainda esteja longe do 

esperado, o novo formato administrativo do contexto lato sensu, de fevereiro de 2014, pela 

Resolução nº 2, instituiu a obrigatoriedade do cadastro nacional de oferta de cursos de pós-

graduaçao lato sensu (especialização) pelas instituições credenciadas no Sistema Federal de 

Ensino, ou seja, pelas instituições de ensino mantidas pela União; as instituições de educação 

superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; e, os órgãos federais de educação. Em 6 de 

abril de 2018 homologou-se a Resolução Nº 1/18 (Brasil, 2018) em substituição ao Parecer Nº 

245/16 (Brasil, 2016) que instituiu as Diretrizes Nacionais dos Cursos de Pós-graduaçao lato 

sensu Especialização, doravante denominado de Curso de Especialização, reitera sua natureza 

descrita pela Lei nº 9.394 LDB/1996 na qual considera tratar-se de “(...) formação continuada, 

com os objetivos de complementar a formação inicial, atualizar, incorporar competências e 

desenvolver perfis profissionais, tendo em vista o aprimoramento para a atuação no mundo do 

trabalho, inclusive, para a atuação no âmbito da educação superior”, incluindo o Master 

Business Administration (MBA) e similares (Brasil, 1996).  

O panorama histórico da consolidação da pós-graduação no Brasil permite-nos 

compreender as “contingências” políticas e econômicas presentes no amplo e promissor 

“mercado” dos cursos de especialização em Psicologia. Na acepção da palavra aqui definida, 

não se coloca em questão a indiscutível importância da formação continuada, independente do 

contexto de aplicação das aquisições teórico-metodológicas. Porém, faz-se importante discutir 

sobre quais critérios sustenta-se o “surgimento” e a solidez de cursos de especialização em 

Psicologia (Starling, 2002). Esta discussão remete ao cenário da graduação, estando a ela 

imputada a responsabilidade de formar alunos pouco propositivos e, portanto, ávidos por 

manuais e receitas de como fazer, eliminando, assim, o mal-estar da dúvida e o desconforto da 

contradição. Nesse sentido, a palavra especialização assume uma acepção própria do 

 
14 Resolução CNE/CES Nº 7/2011. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de setembro de 2011 – Seção 1 – p. 25. 

Revogada pela Resolução CNE/CES Nº 1, de 6 de abril de 2018. 
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pensamento capitalista moderno, comprometido com a fragmentação, a privatização e a 

mercantilização da vida. No campo da Psicologia tal acepção mostra-se problemática, haja vista 

a dificuldade de se demarcar linhas divisórias entre o que é individual e o que é social, entre o 

que é da ordem da saúde e o que é da ordem da educação ou do trabalho (Hüning & Guareschi, 

2005). Portanto. o capítulo seguinte se ocupara de apresentar como a Neuropsicologia se 

constituiu como um campo de investigação da Psicologia no início do século XX no solo russo.   
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2 A Neuropsicologia soviética e seus engendramentos históricos 

 

A busca realizada no banco de dados Google Acadêmico utilizando os descritores 

"Neuropsicologia", "Neurociências" e "Teoria Histórico Cultural" apontou que, no período de 

2000 a 2017, foram publicados 57 trabalhos em língua portuguesa. Nos Periódicos Eletrônicos 

em Psicologia (Pepsic) foram encontrados 192 trabalhos para o descritor “Neuropsicologia”. 

Contudo, apenas 13 trabalhos foram indicados ao combinar os descritores “Neuropsicologia” 

“Neurociências”, 12 para “Neuropsicologia” “Luria”, um trabalho para a combinação 

“Neuropsicologia” “Vigotski” “Vygotsky”, sete para “Neuropsicologia” “Neuropsicologia 

Cognitiva” e 10 quando foram combinados os termos “Neuropsicologia” e “Histórico”. Não 

foram indicados trabalhos para a combinação dos termos “Neuropsicologia” “Neurociências” 

“Teoria Histórico Cultural”.  Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

587 trabalhos foram indicados para a busca '"Neuropsicologia", 385 dissertações e 202 teses.  

Contudo, o cruzamento dos descritores “Neuropsicologia” “Neurociências” e “Teoria Histórico 

Cultural” apontou apenas a dissertação “O processo de letramento na educação infantil: ensino 

desenvolvimental”, pesquisa finalizada em 2014 pelo Programa de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica de Goiás,   que se 

fundamentou na articulação da teoria histórico-cultural com estudos da neurociência e da 

neuroeducação que se aproximam das proposições de  Lev S. Vigotski, A. Luria e V. Davidov,  

realçando o processo de ensino-aprendizagem, a partir da análise de  registros de observação 

das aulas na educação infantil em uma escola da rede municipal da cidade de Goiânia a fim de 

identificar ações da professora e dos alunos que propiciam mudanças qualitativas na 

aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos.  

Considerando a estreita relação entre Neurociência e Neuropsicologia, entende ser 

necessário, para uma adequada compreensão da discussão aqui proposta, uma breve 

apresentação das suas diferenças basilares. 

Ustárroz (2011) propõe o caráter multidisciplinar da Neurociência como forma 

necessária para o estudo do funcionamento cerebral e advoga a ideia de que todo processo 

mental é devido a atividade cerebral, assim como toda atividade cerebral produz processos 

mentais. Nessa concepção de mente humana, o autor aponta a Neuropsicologia como uma ponte 

necessária para a compreensão da base biológica dos transtornos mentais quando afirma que 

“(...) La neuropsicología plantea un modelo y un nivel de análisis que le permite situarse entre 

los modelos más mentalistas y los más neurobiológicos con lo que une mente y cerebro” (p. 
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12). Embora reconheça na Psicologia uma parceira possível aos estudos da Neurociência, o 

autor mostra-se crítico quanto aos modelos explicativos utilizados principalmente pela 

Psicologia de base humanista, apontando a necessidade de uma maior interlocução desta com 

os estudos sobre os processos cerebrais que sustentam, inclusive, as manifestações afetivas e 

emocionais (Ustarroz, 2011). Contudo, Lima e Riechi (2013) consideram que, apesar dos 

avanços das Neurociências e dos estudos contemporâneos, situar a Neuropsicologia como um 

braço das Neurociências exige uma reflexão mais cuidadosa sobre a capacidade epistemológica 

da Neuropsicologia para compreender os dados neuropsicológicos, seja no campo 

experimental, seja no campo aplicado. Dito de outra forma, os autores apontam para a 

necessidade de uma fundamentação teórica capaz de sustentar conceitualmente a investigação 

neuropsicológica, bem como uma maturidade metodológica que garanta os preceitos ético-

políticos da prática em Neuropsicologia. 

Purves at al (2010) propõem que o estudo em Neurociências envolve questões variadas 

sobre o desenvolvimento e a organização do sistema nervoso no homem e nos animais, assim 

como conta com a contribuição da Genética, da Biologia, da Fisiologia, da Anatomia e da 

Psicologia, advertindo que o maior desafio dos estudantes desse campo científico é integrar, de 

forma coerente, conhecimentos em diversos níveis de análise acerca da função e da estrutura 

do encéfalo. Para esses autores, a compreensão das ‘funções complexas’ do encéfalo humano 

tem sido favorecida pelo advento das técnicas de imageamento não invasivas que, associadas 

ao método de estudo de casos e aos estudos experimentais em ‘animais’ não humanos, têm 

alimentado o corpo teórico da neurociência cognitiva cuja promessa é conhecer as funções 

especialmente humanas do encéfalo. Nessa mesma linha Bear, Connors e Paradiso (2008) 

demonstram como os estudos sobre o encéfalo têm sido conduzidos na contemporaneidade, 

apontando que a pesquisa ao nível das neurociências cognitivas investiga como a atividade do 

encéfalo cria a mente. Advertem sobre a divisão clara existente entre a pesquisa clínica e a 

experimental, estando a primeira restrita aos médicos. Nessa linha de pensamento não há 

menção à Neuropsicologia. Embora os autores não deixem claro, parece que a aliança foi 

estabelecida com a Psicologia Cognitiva15. Para Kandel & Kupfermann (1997, citado por 

Kristensen; Almeida & Gomes, 2001) a Neuropsicologia Cognitiva é uma das disciplinas que 

compõem a tentativa de síntese representada pela neurociência cognitiva como possibilidade 

de uma moderna ciência da mente, posição também defendida por Nitrini (2003) ao reconhecer 

 
15A psicologia cognitiva moderna ou processamento de informação surgiu na década de 1950 e se insere num 

movimento denominado de “revolução cognitiva” coincidente com a fundação de uma nova ciência da mente, 

interdisciplinar, composta por disciplinas como a Filosofia, as Ciências da Computação e a Psicologia.  
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a Neuropsicologia como um campo de conhecimento de caráter multidisciplinar que trata da 

relação entre cognição e a atividade do sistema nervoso em condições normais e patológicas, 

tida como sinônimo de Neurociência Cognitiva.  

Kristensen, Almeida e Gomes (2001) apontam a Neuropsicologia desenvolvida pelo 

psicólogo e neurologista russo Alexander Romanovich Luria (1902-1977), mundialmente 

reconhecido como o fundador da Neuropsicologia em solo soviético, como singular, já que o 

autor concebia uma ciência que se mantinha independente apesar de, ao mesmo tempo, estar 

em contato com a fisiologia e a neurologia, bem como com a perspectiva humanista na 

compreensão e entendimento das condições clínicas estudadas. Sendo assim, será dessa 

Neuropsicologia que esse capítulo se ocupará.   

A Neuropsicologia surge no interior de uma sociedade peculiarmente organizada, 

historicamente beligerante e responsável por uma transformação mundial profunda, quase 

mítica, não fosse as consequências ético-culturais marcadas por uma crise de identidade do seu 

povo, e, para o mundo, pelo ensinamento “dos caminhos que não devem ser trilhados” (Reis 

Filho, 2003). Compreender a particularidade do contexto em que se engendrou a construção da 

Neuropsicologia se faz necessário empreender a delicada tarefa de contextualizá-la em um 

tempo datado e em espaço definido, como forma de se evitar uma “amnésia social” (Jacoby, 

1977). Então, o tempo é o início do século XX e, o espaço, é a Rússia pré e pós revolucionária.  

Respeitando os conflitos e dilemas historiográficos (Segrillo, 2010), aceita-se a 

provocação de que apesar das mudanças ocorridas na historiografia da Revolução Russa, bem 

como as condições de vida hodiernas, sobretudo no plano acadêmico, o tema ainda representa 

um processo sobre o qual é difícil manter "objetividade", afinal, “fomos todos marcados por 

ela” (Hobsbawm, 1995, p. 12). De forma mais específica, Toassa (2016) adverte sobre a 

importância e a necessidade de uma revisão da história da ciência soviética a partir de 

referências de fontes primárias mediante as quais se pode superar leituras enviesadas da Teoria 

Histórico-Cultural vigotskiana, base epistemológica da Neuropsicologia soviética. Portanto, 

dada a complexidade do tema e, para não recair nas armadilhas de uma narrativa celebratória, 

comum na pesquisa histórica, faz-se prudente uma digressão a fim de esclarecer aspectos 

peculiares da complexa estrutura social russa.  
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2.1 E assim é a águia de duas cabeças 

 

Maior Estado do planeta em dimensões físicas, constituída por uma intensa diversidade 

cultural. Assim é a Rússia do início do século XX, de leste a oeste, de norte ao sul. Diferentes 

etnias, línguas, costumes e religiões. Ali, a nacionalidade é definida pelo sangue, ou seja, o 

conceito do jus sanguinis eterniza as diferenças étnicas no país (Segrillo, 2012). Essa águia de 

duas cabeças, direcionada ao Oriente e ao Ocidente, estava subjugada a uma autocracia 

imperial, de apetites próprios de um expansionista romano e de um comerciante moderno. A 

superestrutura para garantir tais dimensões era composta por uma burocracia civil, as Forças 

Armadas e a Igreja Ortodoxa (Reis Filho, 2003). 

“Olhos e ouvidos do czar” (Reis Filho, 2003, p. 16), a burocracia civil era composta por 

quatorze níveis ocupacionais distribuídos aos nobres e aos amigos dos nobres, cuja conduta era, 

em geral, questionável, ética e tecnicamente, além de resistente aos processos de modernização. 

A repressão ao direito de expressão cabia à polícia política, exercida por uma camada da 

burocracia civil, a qual era imbuída de plenos poderes para o uso de estratégias de repressão às 

manifestações contrárias à autocracia, havendo prisão, exílio e até morte aos dissidentes do 

império. Às Forças Armadas, principalmente o Exército, cabia as estratégias de guerra e de 

conquista territorial. E, finalmente, a Igreja Ortodoxa era dependente e supervisionada pelo 

Czar.  

Majoritariamente agrária, a base da população russa – os mujiks – habitava pequenas 

aldeias de organização comunal, mantendo costumes patriarcais e tradicionais para a resolução 

de conflitos mais locais. Entre os mujiks havia três outras classes: os pobres biednakis; os 

assalariados batraks; os medianos seredniakis; e, os ricos kulaks. No topo, estavam os nobres - 

os pomeschtchiki - que formava a base da autocracia czarista.  

A sociedade russa tinha como principal característica o tradicionalismo e uma aberta 

rejeição ao estilo de vida da modernidade. Contudo, a entrada no século XX foi marcada pela 

abertura ao capitalismo, mesmo que subordinado aos interesses do Estado, em resposta às 

reformas promovidas no passado recente por Alexandre II, o czar reformista assassinado no 

desfecho de um processo de fúria revolucionária ocorrida no final do século XIX. Portanto, 

nesse período, a águia de duas cabeças contava com um crescimento populacional exacerbado, 

principalmente na classe operária; um mercado externo aquecido, alavancado pela produção de 

cereais e pelo uso de capital estrangeiro direcionado ao investimento na indústria; e, 

consequentemente, o fortalecimento da classe burguesa industrial e bancária. A abolição da 
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servidão promovida por Alexandre II contribuiu para a ascensão da burguesia, do proletariado 

e do campesinato, classes que demandavam reformas políticas. Estas não vieram. Formatou-se 

a Revolução. As contradições eram profundas. A Rússia de Kandinky (1866-1944), Dostoievski 

(1821-1881), Babel (1894-1940), Tchaikovsky (1840-1893), Stravinsky (1882-1971) era a 

mesma de Stalin (1878-1973).   

 

2.2 A constituição da Neuropsicologia em solo russo 

 

Longe da pretensão de empreender uma revisão da história da ciência soviética, arrisca-

se propor uma sistematização que visa organizar e facilitar a compreensão de como a história 

compareceu na constituição da Neuropsicologia de Alexander Romanovich Luria (1902-1977), 

dividindo seu percurso intelectual em quatro momentos distintos: o primeiro momento, da I 

Guerra Mundial à morte de Lenin (1914-1924); o segundo momento abarcará o período de 

“estalinização”16 até a IIª guerra Mundial (1924 a 1939); o terceiro momento da IIª Guerra 

Mundial até o período de “desestalinização” (1939-1953); e, finalmente, o quarto período da 

“desestalinização” até a morte de Luria (1955-1977).  O critério que norteou essa periodização 

obedece ao objetivo de analisar como os processos ideopolíticos que marcaram historicamente 

a sociedade russa no período de 1917 a 1991 compareceram na formatação da Neuropsicologia 

soviética visando identificar o que lhe é fundamental.   

 

2.2.1 Da I Guerra Mundial à morte de Lenin (1914-1924) 

 

O ataque naquele Sunday bloody Sunday de 1905, aos civis que reivindicavam 

mudanças de ajustamento do contraditório quadro social, político e econômico engendrou o 

surgimento de uma organização política, de caráter informal, flexível e descentralizada, 

denominada sovietes (Reis Filho, 2003).  Luria tinha apenas dois anos de idade à época.  

Entre 1914 e 1921 a Rússia passou, no âmbito internacional, por uma guerra mundial, 

e, internamente, por três revoluções e uma guerra civil, provocando, nas palavras de Reis Filho 

(2003, p. 74): “uma formação social imprevista, mas original, sem dúvida”.  

Em 1914, eclode a I Guerra e, já no primeiro ano, a Rússia vislumbrou sua derrota. O 

nacionalismo inicial fora substituído por um grave conflito interno (Reis Filho, 2003). Luria, à 

 
16 Refere-se ao processo de identificação dos ideais socialistas com as propostas do partido russo – reconhecido 

como “partido-guia” – a defesa da república soviética convertendo-se na aceitação acrítica das medidas do Estado 

soviético. (Netto, 1982, p. 21) 
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época, tinha 12 anos, morava em Kazan, centro industrial, comercial e cultural da região do 

Volga, a 800 Km de Moscou. Cidade com forte influência da cultura islâmica, mais 

especificamente turcomanos, onde não era incomum o uso de vários idiomas, inclusive o latim 

e o alemão. De origem judia, além da influência da cultura oriental, Luria também conhecia a 

cultura ocidental, graças às origens polonesas de sua mãe, Evgenia Viktorovna (Homskaya, 

2001). O antissemitismo estimulado pelo czar impôs limitações sociais e econômicas à família 

de Luria, e seu pai, Roman Albertovich, embora tenha conseguido formar-se em medicina, 

devido às restrições no campo do trabalho em Kazan, exerceu a prática médica na zona rural, 

aproximando a família do contexto social da classe camponesa. Desde cedo, ao pequeno Luria 

fora apresentado tanto a diversidade cultural quanto as contradições de uma organização social 

dividida em classes.   

Contudo, a abertura da Rússia czarista à Europa Ocidental, e, pelas condições abastadas 

da família, ao jovem Alexander fora possível uma íntima ligação com a língua e a cultura 

germânica, já que seu pai passava longas temporadas na Alemanha, adotando inclusive como 

segunda língua da família o alemão. Indubitavelmente, isso favoreceu seu acesso à produção 

filosófica e científica da Europa Ocidental, garantindo-lhe erudição intelectual (Cipolla, 2015), 

dado este suficiente para afastar qualquer especulação explicativa de cunho naturalista sobre as 

qualidades intelectuais de Luria. Ao contrário, cabe ressaltar que as condições materiais e 

históricas particulares que marcaram a sua existência individual, permitiram um processo de 

apropriação e objetivação da produção humana genérica, universal (Duarte, 2013).   

Luria tinha 15 anos quando o império czarista fora tomado pela Revolução, em 1917. 

Lenin na direção e Stalin como presidente do Comissariado das Nacionalidades (Netto, 1982).  

Durante esse ano o fechamento do ginásio impedira Luria de concluir seus estudos (Homskaya, 

2001). Sua cidade passara à capital do Estado Idel-Ural, de língua turca, e, dada a fluidez dos 

acontecimentos de um contexto revolucionário, no ano seguinte, o Estado fora extinto pelos 

bolcheviques, sua cidade passara a ser o centro da República Socialista Soviética Tártara 

Autônoma. Luria retoma seus estudos. Influenciado pelas ideias de Tolstoy (1828-1910) ele 

ingressa na faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Kazan, contrariando as intensões 

de seu pai. Luria tinha outras pretensões. Durante os anos de sua formação acadêmica, entre 

1918 e 1921, a Rússia passara por dois movimentos contrarrevolucionários, agravados pelo 

contexto de Guerra Mundial. Motivadas mais pelo medo de uma expansão das ideias 

bolcheviques pela Europa Ocidental, do que por simpatia ao regime czarista, as nações aliadas 

– França, Estados Unidos e Japão – apoiaram o exército branco, constituído, entre outros, por 
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antigos generais czaristas, contra o governo. L.Trotski (1879-1940) organiza o exército 

vermelho e aniquila mais essa ação contra revolucionária.  

Em 1921, o partido promove um “plano econômico de emergência” claramente 

favorável ao comércio privado, enquanto solução transitória, ao mesmo tempo em que, 

politicamente, instaurava-se o uni partidarismo, bem como a fusão partido-Estado com a 

incorporação, pelo Estado, dos melhores ‘elementos’ da classe operária, praticamente liquidada 

a essa altura. Um ano depois, Stalin assume a secretaria geral do partido e, com isso, novas 

formas de intervenção na vida pública (Netto, 1982).  Foram, assim, paradoxais as reais 

condições em que Lenin tornou-se chefe de Estado. Um país semidestruído pela guerra, 

assolado pela fome e a miséria – herança do czarismo – e a prioridade pungente de produção 

de gêneros para o abastecimento, os quais eram dependentes diretos da dinâmica econômica 

(Netto, 2015).  

O jovem Luria parecia protegido pelos muros institucionais da Universidade de Kazan. 

Contudo, os estudos em Ciências Sociais fomentaram seu interesse pelas ideias do socialismo 

utópico, bem como pela Psicologia. A sua incursão na produção científica da Psicologia 

Ocidental permitiu as primeiras aproximações com o contexto epistemológico da Psicologia. 

Luria mostrava-se inquieto quanto à especificidade do objeto da Psicologia. Quando terminou 

seus estudos, em 1921, decidiu-se ocupar-se com a Psicologia Experimental, e, dessa vez, 

atendendo ao pedido do pai, ingressou na faculdade de medicina (Homskaya, 2001). A história 

demonstrou que tal decisão não fora ao acaso, nem por capricho.  

Luria iniciou seu trabalho em Psicologia experimental como assistente de laboratório 

no Instituto de Organização Científica do Trabalho de Kazan usando, um aparelho para medir 

o tempo de reação à fadiga em trabalhadores de uma fundição, concluindo que a fadiga leva a 

uma redução na intensidade da atividade motora. A divulgação desses estudos lhe rendeu um 

convite de Kornilov, para compor a equipe de jovens pesquisadores do Instituto de Psicologia 

em Moscou, onde conheceu Alexei Leontiev (1903-1979).  

Entre os anos de 1922 e 1924 Luria pôde livremente exercer a pesquisa experimental 

usando os equipamentos já existentes. Contudo, ele estava cada dia mais convicto de que o 

acervo existente até o momento era insuficiente (Netto, 2011) para explicar o comportamento 

humano. Seria necessário implementar as investigações a partir dos achados já realizados. 

Então, interessado em investigar a influência dos estados emocionais nas respostas motoras, 

Luria propõe um experimento com estudantes em período de exames escolares a partir da 
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aplicação do Método de Associações Motoras criado por ele. Os resultados satisfatórios dos 

experimentos lhe geraram uma publicação em 192817 (Homskaya, 2001).  

Intentando tornar seu trabalho mais próximo da realidade, Luria passou a realizar 

experimentos particulares com pacientes da Clínica Rossolimo de Doenças Nervosas. Seu 

objetivo era verificar a aplicabilidade de um novo método criado por ele para revelar os 

"complexos afetivos artificiais" produzidos pela tarefa de esconder certas palavras e noções. Os 

resultados mostraram-se satisfatórios e tiveram alcance internacional, embora somente em 1925 

tenham sido discutidos, publicamente, seja no âmbito escrito, com a publicação na revista alemã 

Psychologische Forschung, seja no âmbito oral, com apresentação no IX Congresso 

Internacional de Psicologia da Universidade de Yale (Homskaya, 2001).   

Apesar da visibilidade alcançada pelo experimento cabe salientar alguns aspectos que 

lhe garantem a características peculiares. No âmbito interno, o potencial de detecção de 

mentiras contido no Método despertou interesse expressivo do Departamento de Criminologia. 

Luria é, então, designado coordenador de um laboratório criado pelo Departamento destinado 

ao estudo dos estados afetivos em criminosos. Os experimentos passaram a ser assistidos por 

L. Sheinin (1906-1967)18, um roteirista bielorrusso, estudante da Universidade de Moscou, 

ligado a procuradores do Estado. Embora esse detalhe não tenha sido ressaltado nas fontes 

usadas, como Homskaya (2001) e Luria (2015), chamou a atenção da pesquisadora, mostrando 

como Luria, desde jovem, já se envolvia em assuntos de Estado. 

No âmbito internacional, Horsley Gantt, famoso tradutor do russo, traduz e edita o 

primeiro livro de Luria, em 1932, reconhecido internacionalmente sob o título “A natureza dos 

conflitos humanos: ou emoção, conflito e vontade”, com introdução escrita por Adolf Meyer, 

um famoso psiquiatra à época (Homskaya, 2001). Vale comentar  o destaque dado por  Tuleski 

(2007) ao posicionamento de Luria na conferência de 1974, da Associação de Psicólogos do 

Instituto de Psicologia de Moscou, quando o autor aponta os equívocos conceituais e 

metodológicos contidos na tradução dessa obra advertindo que os americanos, ao  

negligenciarem a combinação imperativa entre resposta verbal e resposta motora, 

inviabilizaram o uso do Método Motor Combinado como referência ao dispositivo “detector de 

 
17Luriia, A. R. (1928).Exameni ipsikhicheskaya jisn' [Exams and psychological life). Tr.Akademii 

Kommunisticheskogo Vospitaniya imeni Krupskoy. Tom 1, Moscow. (Homskaya, 2001, p. 129) 
18 Vale ressaltar que em 1923 L. Sheinin ingressou na Procuradoria da URSS para trabalhar. Em 1927 foi enviado 

para Leningrado, onde trabalhou como investigador. Ingressou no PCUS desde 1929. A partir de 1931, torna-se 

um investigador de casos particularmente importantes do Gabinete do Procurador da URSS. Em 1934, investigou 

o assassinato de SM Kirov (www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/37571/bio/). 
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mentiras”1920 por eles produzido, já que não se pode reduzir formas complexas aos processos 

neurofisiológicos simples. Luria ao apontar tal fragilidade na apropriação integral de sua obra 

reitera a existência de formas inadequadas de apropriação das obras russas pelo Ocidente, 

especialmente a Psicologia Histórico Cultural.   

Ainda no ano de 1923, Luria assume a direção dos trabalhos de Psicologia na Academia 

de Educação Comunista de N. K. Krupskaya (1869-1939)21, iniciando novas pesquisas, agora 

direcionadas à investigação dos problemas de desenvolvimento da fala a partir da análise dos 

períodos latentes de reações associativas verbais. Em duas publicações,2223 Luria apresentou 

seus resultados, apontando que as conexões verbais sintagmáticas, ou seja, as combinações das 

categorias linguísticas, é anterior, no desenvolvimento ontogenético, ao das conexões 

paradigmáticas, ou seja, as categorias linguísticas (Homskaya, 2001). Tais descobertas foram 

importantes para o campo da neurolinguística.  

Pode-se verificar que o desenvolvimento da pesquisa psicológica nesse período ocorreu 

com uma certa liberdade metodológica, apesar do direcionamento ideológico de se construir 

uma Psicologia marxista, obedecendo o materialismo histórico dialético. Netto (2015) oferece 

sua contribuição ao apontar que a ortodoxia auto declarada de Lenin, longe de se configurar 

como uma vertente dogmática do marxismo, ao contrário, ancorou-se no conceito de liberdade. 

Lenin reconhecia a impossibilidade de haver uma relação de liberdade entre o indivíduo e o 

Estado, haja vista que tal relação é imputada ao indivíduo, mesmo nos processos 

revolucionários. Não é dada ao indivíduo a escolha de estar ou não em relação com o Estado. 

Contudo, isso não ocorre na relação entre indivíduo e partido. Essa relação pressupõe uma 

escolha que, ao se efetuar, impõe uma disciplina compulsória (Netto, 2015).  

Portanto, o início dos anos 1920 foram peculiarmente desafiantes, em consonância com 

o movimento revolucionário que implicava problematizações de cunho prático e, portanto, ético 

político em torno da ideia de transformação das condições de existência das pessoas (Hur, 

Lacerda Junior & Resende, 2015). Nesse contexto, Luria pôde exercer seu papel de sujeito em 

seus empreendimentos científicos e, como tal, dialogar com a Escola Reflexológica soviética, 

 
19 Um polígrafo ou detector de mentiras é um aparelho que mede e grava registros de diversas variáveis fisiológicas 

enquanto um interrogatório é realizado, utilizado para tentar identificar mentiras num relato. 
 
21Nadejda Konstantinovna Krupskaia, em russo Наде́жда Константи́новна Кру́пская, foi uma revolucionária 

bolchevique e pedagoga russa, esposa do líder revolucionário Vladimir Lênin desde 1898.  
22 Luriia, A. R. (Ed.), (1927): Rech i intellekt v razvitii rebionka [Speech and intellect in child development]. Tr. 

psikhologicheskoy laboratorii Akademii Kommunisticheskogo Vospitaniya imeni Krupskoy, Tom 1, Moscow. 
23 Luriia, A. R. (1930). Rech iintellect derevenskogo, gorodskogo ibesprisornogo rebionka. (Speech and intellectin 

rural, urban, and homeless children). Moscow-Leningrad: Gosizdat RSFSR 
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tida como paradigma necessário à eliminação da subjetividade da experimentação fisiológica 

(Silva, 2012), sem, porém, submeter-se ao modelo explicativo desta. Desde o início de seu 

percurso intelectual no interior da Psicologia, Luria reconhecia o reducionismo tanto no 

materialismo mecanicista, quanto no ideário idealista, haja vista sua aproximação rápida com a 

psicanálise e com a ciência romântica (Sacks, 1990; Luria, 2015). Sendo assim, a liberdade 

científica permitida pela política cultural de Lênin (Netto, 2015) favoreceu ao jovem 

pesquisador, ainda que nos limites da Psicologia experimental, uma aproximação aos modelos 

neurofisiológicos de Pavlov e de Bekhterev, e, reactológico, de Kornilov, o que o levou a 

identificar nestes uma fragilidade epistemológica para a explicação dos processos mais 

complexos.   

Em 1924 morre Lenin. Em meio às disputas políticas e às dúvidas quanto ao futuro do 

projeto revolucionário que alterou a estrutura social da Rússia surge a possibilidade de um 

projeto de Neuropsicologia, marcada pelo encontro de Luria e Lev. S. Vigotski (1896-1934). 

Pode-se dizer ser esse o marco zero do que, mais tarde, foi denominada de Psicologia Histórico 

Cultural. No campo político, quem estava na esteira da sucessão de Lenin? Stalin ou Trotski? 

Nessa disputa política Stalin sai vencedor, contudo, no curso da história da Ciência soviética 

perde a Psicologia.  

Ao contrário do que conta a lenda (Blanck, 2001), Vigostki era conhecido por cientistas 

e intelectuais moscovitas famosos desde os tempos de formação superior, quando frequentou 

simultaneamente a Universidade Imperial de Moscou, no curso de direito, e, a Faculdade de 

História e Filosofia, da Universidade Popular A. L. Shaniavski, instituição não reconhecida 

formalmente e frequentada por revolucionários antictzaristas dissidentes ou expulsos da 

Universidade Imperial. Na Universidade Popular, Vigotski foi aluno de P. Blonski em alguns 

cursos de Psicologia, mostrando, desde cedo, envolvimento com algum tipo de causa 

revolucionária. Prestes e Tunes (2017) trazem à luz trabalhos inéditos escritos por Vigotski 

entre julho e setembro 1917, comentados e reproduzidos pelo professor Vladimir Samuilovitch 

Sobkin na revista Natsionalni Psirrologuitcheski Jurnal (Национальный психологический 

журнал) em 2016, através dos quais Vigotski delineia “(...) seu posicionamento político e sua 

identificação com as transformações advindas com a Revolução de Outubro de 1917” (Prestes 

& Tunes, 2017, p. 289), também discutidos em “A transformação socialista do homem” de 

1930.  
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Vale ressaltar que a origem judaica24 de Vigotski nem sempre é ressaltada na 

historiografia. Contudo, dadas as práticas antissemitas25 violentas da Rússia czarista, presume-

se tratar de uma marca histórico-social que certamente incidiu na forma de apropriação do 

mundo do jovem Vigotski, bem como nas suas relações com ele estabelecidas. Conheceu 

Spinoza, Hegel, Marx, Engels, Lênin26, assim como todos os clássicos da Psicologia, russa, 

europeia e americana (Blanck, 2001). Considerando sua erudição, pode-se arriscar dizer que a 

vivência das ações antissemitas27 e dos impactos sociais delas decorrentes tenham contribuído 

para que ele reconhecesse no pensamento marxiano uma possibilidade teórica e metodológica 

importante para a Psicologia, reforçado pelas palavras de Marx quando este diz 

  

Tão logo o judeu e o cristão reconheçam que suas respectivas religiões nada mais são 

do que fases diferentes do desenvolvimento do espírito humano (...) já não se 

enfrentarão mais num plano religioso, mas somente no plano crítico, científico, num 

plano humano. A ciência será então sua unidade. E, no plano científico, a própria 

ciência se encarrega de resolver as antíteses (Marx, 1843/2000, p.15). 

 

Portanto, Vigotski profere a palestra “Os métodos de investigação reflexológicos e 

psicológicos”28 (Toassa, 2006), no II Congresso Psiconeurológico de 192429.  Sua provocação 

no campo metodológico ressaltava a questão básica do dualismo que vigorava no campo 

epistemológico da Psicologia vigente, já apontando para o que Kosik (1976) discutiu, anos 

depois, em seu conceito de pseudoconcreticidade. Na esteira ontológica, Vigotski convocava 

um novo sentido para o termo Psicologia que revogasse o sentido asséptico da tradição 

burguesa, realçando maior aproximação ao ideário revolucionário leninista, demarcando seu 

projeto ético-político. Nas palavras de Toassa (2006, p. 60), para Vigotski, a Psicologia seria 

como “ferramenta de uma sociedade que se reconstrói na luta de forças revolucionárias e 

contrarrevolucionárias.” Em seu discurso já se consegue observar os germes da essência 

histórico-cultural. 

 
24 Na Rússia czarista os judeus residiam obrigatoriamente em guetos (Rayoni), do qual apenas alguns comerciantes, 

profissionais independentes e os poucos estudantes que conseguiram ingressar nas universidades russas podiam 

sair (Blanck, 2001) 
25 Ataques em massa organizado pelo governo czarista (pogrom) durante os quais ocorriam, por três dias, 

assassinatos, roubos, estupros e torturas de idosos, crianças e mulheres. (Blanck, 2001) 
26 Considerando a estreita relação profissional de Vigotski com Krupskaia, viúva de Lênin, pode-se inferir que seu 

ingresso no meio acadêmico moscovita não tenha sido fortuito.  
27 Vigotski presenciou dois ataques durante a infância, em 1903 e 1906 (Blanck, 2001). 
28 Homskaya (1992, p. 20) menciona que a palestra proferida fora “Consciência como objeto da Psicologia do 

Comportamento”. Contudo optou-se por manter a informação da comentadora Toassa (2006) dada a especificidade 

da sua pesquisa em Vigotski, bem como o rigor metodológico em pesquisa histórica por ela adotada.  
29 Eventos científicos ocorridos em Moscou e São Petersburgo, entre 1923 e 1924 com objetivo de construir uma 

Psicologia de base materialista (Silva, 2012). 
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Embora sinalizasse estar ainda ligado à tradição reflexológica de Pavlov e Bekhterev, 

Vigotski não se eximiu da tarefa de indicar as limitações desta, bem como apontar para a 

necessidade de ampliação do método de investigação dos processos especificamente humanos, 

(Toassa, 2006). Não obstante, Luria identificou-se com as ideias de Vigotski passando a ser um 

colaborador próximo depois que Vigotski passou a ser integrante da equipe do Instituto de 

Psicologia, em conjunto com outros colaboradores, dentre os quais estava Leontiev. Estava 

constituído o que se costuma chamar de troyka30 (Cipolla, 2015; Tuleski, 2007, Homskaia, 

1992). 

Não cabe no escopo dessa dissertação discutir a legitimidade desse elemento 

historiográfico. Contudo, vale ressaltar que novas referências historiográficas (Toassa, 2016), 

de viés menos hagiográfico, apontam para a existência de uma rede de relações, formais e 

informais, que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento do enfoque histórico 

cultural, reconhecendo a centralidade de Vigotski e Luria como líderes do que foi denominado 

de “Círculo de Vygotski-Luria” (Yasnitsky, 2016). Yasnitsky (2016) apresenta um quadro de 

alianças que representa a configuração da Psicologia Soviética em torno de Vigotski e Luria 

dividindo-o em cinco fases: a “Pré-história do Círculo Vygotski-Luria” (1924-1927); a  

“Formação do Círculo de Vygotski-Luria (1927-1931); o “O Círculo de Vygotski–Luria e o 

início da especialização e a separação” (1931-1934); “Os círculos vygotskyanos e a 

desintegração do programa original e investigação” (1934-1936);  e, a  “Escola Vygotski-

Leontiev-Luria” (1936-1941). Não obstante a polêmica em torno da existência ou não da troika, 

o que é importante salientar no momento é que desde a data atribuída à formação dessa união 

até 1927, Vigotski e Luria, em conjunto a outros colaboradores, se ocuparam com a estruturação 

dos fundamentos teórico metodológicos da Psicologia Histórico-Cultural, base para a 

Neuropsicologia soviética. Pode-se dizer, portanto, que Vigostki e Luria compartilhavam 

elementos fundamentais: uma nacionalidade, uma origem e uma ideia. 

 

2.2.2 Do período de “estalinização” à II Guerra Mundial 

 

A morte de Lenin e o não cumprimento da expectativa de revolução no mundo ocidental 

deixou a Rússia internacionalmente isolada bem como internamente abalada, sob o risco de 

desmoronamento do projeto revolucionário (Reis Filho, 2003). As disputas políticas do período 

entre 1925 e 1928 forjaram, peremptoriamente, o futuro do processo revolucionário russo, 

 
30 Palavra russa que designa um comitê de três membros. 
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intimamente ligado à política econômica, servindo de terreno fértil para Stalin construir sua 

sustentação popular, apoiado basicamente em dois pilares: na transformação do leninismo-

marxismo em ideologia de Estado mediante a publicação de compêndios com os fundamentos 

leninianos reduzidos pela interpretação staliniana, cuja retórica forjou uma ruptura entre Lênin 

e Trotski, sob a alegação de que a tese do segundo acerca da impossibilidade de um socialismo 

em um só país estaria sustentada pela sua desconfiança no povo russo  (Netto, 1982). Stalin saiu 

vitorioso nessa disputa, e sua política econômica implantou, em 1929, o I Plano Quinquenal, 

baseado na industrialização estatizada, na coletivização progressiva da agricultura visando sua 

transformação em propriedade estatal, e na mecanização geral do trabalho, que impunha aos 

trabalhadores um treinamento politécnico e uma equalização entre trabalho urbano e trabalho 

rural (Reis Filho, 2003), impondo à força a quebra de tradições, marca cultural cara ao povo 

russo. 

Tais embates políticos e econômicos alcançaram o contexto não cotidiano da sociedade, 

porém, não tão imediatamente. Nos anos entre 1924 e 192731, o Círculo Vigotski e Luria, como 

já mencionado, empenhou-se na construção dos fundamentos teórico-metodológicos de um 

projeto de Psicologia materialista e a formação mais consistente de Vigotski no materialismo 

histórico-dialético (Toassa, 2006) contribuiu para um salto qualitativo no empreendimento 

científico do grupo.  

 Silva (2012), propôs uma sistematização sobre como o conceito de cérebro compareceu 

na obra vigotskiana (Quadro 1), analisando a produção escrita conhecida de Vigotski. Embora 

o sentido acerca do conceito de cérebro se apresente de forma difusa na obra do autor, a análise 

proposta pela autora indicou vinte textos a partir dos quais ela pôde delinear o percurso teórico-

metodológico trilhado por Vigotski que sustentou, mais tarde, a Neuropsicologia de Luria. A 

autora propõe uma periodização que demonstra o processo evolutivo dessa construção 

organizando os textos selecionados em quatro eixos de sentido sintetizados nas 

palavras/expressões: Reflexo e Consciência; Instrumento; Funções Psicológicas Superiores; e, 

Cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 
31 Nesse período Vigotski passou um ano internado para tratamento de um pneumotórax, em condições precárias 

de instalações. Nesse período ele escreveu a monografia “O significado histórico da crise da Psicologia”. (Blanck, 

2001) 
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Figura 7 -  Agrupamento das obras de Vigotski por eixos de significado 

Momento Ano Obra 

1º Momento 

Reflexo e 

Consciência 

1924 

 

1925 

 

1926 

Os métodos de investigação reflexológicos e psicológicos 

A consciência como problema da Psicologia do Comportamento 

Prólogo à versão russa do livro de E. Thorndike “Princípios de ensino baseados na 

Psicologia” 

Psicologia Pedagógica 

2º Momento 

Instrumento 

1929 

1930 

Manuscrito de 1929 

O problema do desenvolvimento cultural da criança 

A Psique, a consciência, o inconsciente  

O método instrumental em Psicologia 

Sobre os sistemas psicológicos 

Estudos da história do comportamento: símios, homem primitivo e criança 

3º Momento 

Funções 

Psicológicas 

Superiores 

1931 

 

1932 

1931 

História do desenvolvimento das funções psíquicas superiores 

A psicologia educacional do adolescente 

O primeiro ano 

Teoria das emoções 

4º Momento 

Cérebro 

1932 

1934 

 

O problema mente-corpo 

A Psicologia e a teoria da localização das funções psíquicas  

Sobre a localização 

O problema do desenvolvimento e da desintegração das funções psíquicas superiores 

O pensamento na esquizofrenia 

Para o problema da demência no Mal de Pick 

Nota. Elaboração própria a partir da análise de Silva, C. L. (2012) disponível em  

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22062012-140612. 
 

Silva (2012) aponta que, nos anos de 1924 a 1925, o primeiro momento de construção 

teórica, o eixo norteador da construção do conceito de cérebro foram os princípios da 

reflexologia e o problema da consciência. Portanto, embora Vigotski se mantivesse ligado aos 

princípios explicativos da reflexologia, ele também reconheceu que “Los métodos de 

investigación reflexológica del hombre han llegado ahora a un punto de inflexión em su 

desarrollo” (Vygotski, 1926/1997, p. 3). A autora demonstra a análise profunda do autor sobre 

como a reflexologia toma a consciência. Toassa (2006) discute sobre como o autor, na tentativa 

de superar o reducionismo reflexológico, criou os termos estrutura e sistema já esboçando uma 

ideia de dinamismo na consciência, além de constatar um esboço do que depois constituiu-se 

como a teoria da organização funcional do sistema nervoso. Vigotski estabelece um corte 

epistemológico com a reflexologia quando assume a consciência como objeto de seu projeto 

científico, para o qual precisa desenvolver um método que a tome em sua totalidade. Nessa 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22062012-140612
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direção, contudo, ele reconhece que os reflexos condicionados servem de base neurológica 

sobre a qual será possível construir as experiências histórica e social. 

No segundo momento, de 1929 e 1930, Silva (2012) delimita como eixo de sentido a 

palavra “Instrumento”, apontando o processo gradativo de desligamento de Vigotski do 

princípio lógico-formal reducionista da reflexologia. A aproximação com a lógica dialética 

contida na perspectiva monista da vertente gestaltista, para a qual o comportamento se constitui 

a partir da integração de unidades independentes, permitiu que Vigotski utilizasse a unidade 

psicofísica como princípio a partir do qual poderia analisar os aspectos objetivos e subjetivos 

que compõem um fenômeno dado, aproximando-o da categoria totalidade ampliando, assim, a 

ideia de estrutura e sistema já esboçada anteriormente. Contudo, a autora salienta que foi na 

categoria ‘trabalho’ de Marx e Engels que Vigotski sustentou a construção de seu método 

instrumental para investigação da consciência levando-o a identificar o caráter instrumental da 

linguagem, e, consequentemente, à explicação do processo de internalização das relações 

interpsicológicas, isto é, das relações sociais. Pôde então, esboçar ideias sobre as funções 

psíquicas superiores como elementos constitutivos da consciência (Vygotski,  1997), uma vez 

que, pelo processo de internalização das relações sociais, evidenciou-se a necessidade de um 

aparato biológico como base para a atribuição de significados aos elementos culturais, como 

fala e emoção, oriundos das relações interpsicológicas. Nesse sentido, o processo de construção 

de significado seria o resultado do funcionamento de uma complexa e dinâmica estrutura 

cerebral, em interação com os elementos da cultura (Silva, 2012; Tuleski, 2006). Estavam dados 

os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural.  

A década de 1930 foi cenário da chamada “Revolução pelo Alto” (1929-1933), cuja 

política de industrialização forçada e coletivização do campo incidiu radicalmente na política, 

na economia e na estrutura social soviética, promovendo, sobretudo, mobilidade geográfica e 

social, seja voluntária ou involuntariamente (Reis Filho, 2003). Os resultados da 

industrialização acelerada promoveram a expansão das cidades, o crescimento tecnológico que 

fomentaram investimentos direcionados à educação, especialmente a educação técnica, a fim 

de alimentar o processo de industrialização. À época, a URSS foi assolada pelo obscurantismo 

cultural, nos modelos medievais, graças ao “culto à personalidade” de Stalin, incidindo de 

forma violenta nas Artes e nas Ciências soviéticas, outrora em apogeu.   

Não parece ter sido coincidência que, em 1930, Vigotski tenha problematizado sobre “a 

temática da corrupção da personalidade humana originada pelo crescimento da sociedade 

capitalista industrial” (Vigotski, 1930, s/p), uma vez que, nesse período todas as ciências, 
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inclusive a Psicologia, ficaram submetidas a uma estrutura burocrática, que limitava a 

investigação científica aos seus interesses ideológicos.  

À época, Vigotski estava na liderança de importantes frentes da pesquisa e da aplicação 

em Psicologia, dentre as quais a direção geral da principal instituição de defectologia da URSS 

e participação como membro da comissão editorial das principais revistas, a partir das quais 

podia divulgar as pesquisas realizadas pelo seu grupo, chegando, inclusive a ocupar um cargo 

de deputado no distrito de Frunze, cuja tarefa estava direcionada ao desenvolvimento de 

políticas educacionais (Blanck, 2001). Contudo, a ideologia de Estado passou a respingar nas 

pesquisas em Psicologia, colocando Vigotski e Luria como alvo de críticas de natureza 

ideológica por parte dos stalinistas. Toassa (2016) ressalta que a liberdade científica foi 

radicalmente extinta naqueles anos, haja vista as várias demissões e prisões de intelectuais, 

inclusive no Instituto de Psicologia Experimental. Vigotski e Luria foram duramente criticados 

pelas suas pesquisas no Uzbequistão sob a alegação de falta de engajamento no projeto do 

Partido, deixando clara a indisponibilidade do Partido para as pesquisas de cunho cultural que 

mostrassem as fragilidades da estrutura estatal e burocrática vigentes, tais como deficiências na 

escolarização. Estava claro que a Teoria Histórico Cultural era por demais sofisticada para 

subsumir-se ao ideário tecnocrata de uma educação técnica, nos moldes do processo de 

industrialização acelerada e ao plano de modernização do I Plano Quinquenal. Vigotski deixa 

isso claro quando discute o potencial destrutivo do processo de industrialização do modelo 

capitalista, cuja base está na expropriação e na reificação humana, apontando que tal modelo 

“não só fracassou em elevar a humanidade como um todo – e cada personalidade humana 

individual – para um nível mais alto, como a reconduziu a uma degradação mais profunda da 

personalidade humana e de seu potencial crescimento omnilateral” (Vigotski, 1930, p. s/p) e, 

embasado no ideário materialista dialético, adverte que “a educação deveria desempenhar papel 

central na transformação do homem, o percurso de formação consciente de novas gerações, a 

base mesma para transformar o tipo humano histórico” (idem) numa clara menção à formação 

politécnica em detrimento de uma formação técnica e fragmentada.  

Os tempos difíceis de repressão não paralisaram o grupo de pesquisadores, porém 

engendraram um desvio no foco original. Vigotski, Luria e seus colaboradores continuaram 

trabalhando, embora mais dispersos e afastados de Moscou. Em 1930, fora fundada na cidade 

ucraniana de Kharkov a Academia Ucraniana de Psiconeurologia, fomentando a mudança de 

alguns colaboradores do ‘Círculo Vigotski-Luria’ de modo a marcar, assim, uma nova 

configuração do grupo (Yasnitsky, 2016). Lá encontraram maior liberdade ideológica e 
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melhores condições de vida, como também, também foi em Kharkov que se deu o afastamento 

entre Vigotski e Leontiev, em 1933. Desde então, nunca mais estiveram juntos. 

Vigotski assumiu, em 1931, a direção do Departamento de Psicologia Evolutiva da 

Universidade da Ucrânia, sem, porém, abandonar Moscou. Na Ucrânia ele retornou à faculdade 

de medicina, curso não concluído devido à sua morte precoce em 1934. Nesse período, 

sustentado pela tese da interação dos fatores biológico e cultural no engendramento das 

estruturas psicológicas superiores, Luria e Vigotski delinearam a vertente histórico-cultural 

para o propósito de analisar os impactos da cultura e da genética no processo do 

desenvolvimento (Luria, 1992/2015). Vigotski direcionou-se para a defectologia neurológica e 

psiquiátrica, evidenciando um interesse pelos aspectos cognitivos e emocionais. Com seu apoio, 

Luria realizou, em 1931 e 1932, a primeira e a segunda expedição científica à Ásia Central, nas 

regiões de Uzbequistão e Kirguizistão, sociedades não tecnológicas, com o propósito de 

investigar o impacto da cultura na organização do pensamento, concretizando assim, uma 

pesquisa cultural comparativa (Nell, 1999). Nesse mesmo período, Luria e sua equipe fizeram 

um estudo longitudinal com gêmeos fraternos e idênticos (Luria & Yodovich, 1985) a fim de 

analisar o impacto da genética e da variabilidade ambiental nos processos naturais e nos 

processos complexos do desenvolvimento humano. Os resultados obtidos pela pesquisa 

intercultural desenvolvida por Luria e analisada conjuntamente por ele e Vigotski, bem como a 

pesquisa com gêmeos, demonstraram claramente a origem histórica e social das funções 

psicológicas superiores, confirmando a tese inicial de que, no processo de desenvolvimento 

humano, o fator biológico não é predominante (Tuleski, 2006). 

 Portanto, é esse período de 1931 e 1932, conturbado e marcado pelo contraditório 

castigo imputado aos que têm um pensamento livre e criativo, o terceiro momento proposto por 

Silva (2012), em que Vigotski edifica a constituição do cérebro em sua teoria. Nesse período o 

autor já tem clareza sobre a interrelação entre os aspectos biológicos e sociais para o 

desenvolvimento humano. Então, ele sistematiza seu trabalho seminal aprofundando e 

constituindo a história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, tomando a 

linguagem, o pensamento conceitual e os afetos como as funções especificamente humanas, 

bem como abordando de forma mais direta o papel do cérebro no domínio dos processos 

psíquicos e das reações instintivas como um fator imprescindível para a transformação da  

natureza em cultura (Vygotski, 1931/2000), estabelecendo a linguagem como o principal 

instrumento do pensamento humano, o que o leva à discussão sobre o papel das primeiras 

relações sociais da criança no desenvolvimento cerebral, desmantelando de vez o ideário 
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dualista presente tanto nas perspectivas subjetivistas, quanto nas mecanicistas. Sendo assim, a 

consciência, enquanto objeto de estudo da Psicologia, conformou-se como sendo constituída 

pelas funções psíquicas superiores, as quais estão estruturadas e organizadas no cérebro de 

forma diversa das propostas localizacionistas vigentes. Luria encontrou um terreno fértil para a 

experimentação no campo do desenvolvimento infantil no qual os aspectos ‘instrumental’, 

‘cultural’ e ‘histórico’ seriam os parâmetros para o delineamento metodológico (Luria, 

1992/2015).  

Em 1932, o cerco stalinista vai se fechando sobre Vigotski sob o formato de tortura 

psicológica, obrigando-o a permanecer mais tempo fora de Moscou, e, por isso, aceitou 

trabalhar em Leningrado, no Instituto de Educação Herzen, apesar das condições precárias de 

saúde. Contudo, no início de 1934, ano de sua morte, é convidado a assumir a direção do 

Departamento de Psicologia do Instituto de Medicina Experimental de toda a Rússia na cidade 

de Moscou, onde permaneceu até junho de 1934, quando morreu (Blanck, 2001).  

De 1932 a 1934, quarto momento na sistematização de Silva (2012), Vigotski integra 

sua discussão sobre o cérebro, reiterando a ideia de funcionamento sistêmico, mantendo foco 

especifico no desenvolvimento e na deterioração das funções cerebrais, bem como no 

aprofundamento da sua discussão sobre as similaridades dos processos de desenvolvimento e 

desintegração na esquizofrenia e no pensamento conceitual da adolescência. Em 1934, Vigotski 

finaliza o livro “A construção do Pensamento e da Linguagem”. 

Assim se conforma uma década de produção vigorosa, concomitante aos vigorosos 

impactos das mudanças ideológica e política do período, corroborando as palavras de Netto 

(2011, p.338-339) quando diz que “A realidade social não é uma totalidade amorfa nem 

inarticulada: ela tem forma, é estruturada, concreta, dinâmica e dispõe de racionalidade. Não é 

arbitrária nem aleatória, o que não significa que não haja acasos, mas isso é o excepcional”. 

O bloqueio à obra de Vigotski e o terror vermelho que inundou as dimensões cotidiana 

e não-cotidiana da sociedade soviética obrigou Luria a se voltar à medicina como estudante em 

tempo integral. As aproximações teórico-metodológicas entre a Neurologia e a Psicologia que 

existem no termo Neuropsicologia guardam, do ponto de vista ontológico, mais aproximações 

histórico-culturais do que afoitos conseguem enxergar, como se percebe na descrição dessa 

trajetória dele.    

Finalizada sua formação médica Luria dedicou-se à pesquisa da base cerebral dos 

processos psicológicos já apontados por Vigotski (Luria, 2015).  
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Em 1937, Luria formou-se e se aproximou de N. S. Bourdenko, neurocirurgião com 

quem desenvolveu um trabalho frutífero em Neuropsicologia.  Embora tenha relatado sua 

dificuldade em abandonar o trabalho com Psicologia experimental para dedicar-se ao trabalho 

clínico, reconheceu ter sido a melhor escolha para o desenvolvimento da Neuropsicologia 

(Luria, 2015). No período de 1937 a 1941 Luria dedicou-se a construir sua abordagem particular 

para a Neuropsicologia, ancorada nas lesões cerebrais locais (Homskay, 2001). 

 

2.2.3 Da II Guerra Mundial até a “desestalinização” (1939-1953) 

 

A segunda Grande Guerra colocou a URSS em lugares contraditórios, fomentando 

outras batalhas não menos traumáticas – as batalhas historiográficas. Portanto, o que de fato se 

conhece é que, na luta entre dois gigantes em tirania – URSS e Alemanha – venceu a URSS. 

Contudo, apesar das cicatrizes decorrentes de todo tipo de guerra, seja de cunho político, 

econômico ou ético, o contexto da II Guerra Mundial (1939-1945) foi especialmente importante 

para os trabalhos de Luria, principalmente no ano de 1941, quando os exércitos alemães 

geraram um contingente de soldados soviéticos com graves danos físicos (Reis Filho, 2003).  

 N. I. Graschenkov, neuropatologista e neurocirurgião, diretor da Clínica Neurológica 

no Instituto de Medicina Experimental, organizou um serviço de cuidados aos soldados com 

lesões cerebrais, onde Luria teve a oportunidade de iniciar uma prática na clínica aplicada. Logo 

ele foi destinado a organizar um hospital especializado no atendimento de pacientes com 

distúrbios variados decorrentes de lesões cerebrais e sua tarefa era diagnosticar e reabilitar tais 

pacientes mediante o uso de métodos e técnicas científicas eficazes que garantissem a 

reinserção dessas pessoas no trabalho (Luria, 2015). Entre sua equipe estavam Leontiev, 

Zeigarnaik, Rusbinshtein, Zaporozhets, Bein e Hellershtein, em parceria com o fisiologista N. 

A. Bernstein, dentre outros (Luria, 2015), passaram a realizar experimentações na tentativa de 

construir os métodos mais eficazes para o atendimento desse desafio.  

As demandas da clínica aplicada até o final da Guerra Mundial mantiveram Luria em 

contato com a pesquisa experimental, e a realidade concreta lhe permitiu direcionar atenção às 

lesões locais, as quais, nas palavras de Luria (1981, p. 5) eram “a fonte principal de conceitos 

modernos sobre a organização funcional do cérebro como órgão da atividade mental”. Contudo, 

ele estava ciente de que o maior desafio seria o de buscar métodos diagnósticos para esses casos, 

necessitando, portanto de um sofisticado empreendimento experimental a partir do qual fosse 

possível articular a concepção de distribuição das funções psíquicas complexas por todo o 
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cérebro com as ideias localizacionistas da neurologia clássica (Luria, 2015), convocando assim, 

suas bases teóricas desde os tempos de constituição da Psicologia Histórico Cultural, ainda 

presentes em sua forma de fazer ciência.  

As investigações de Bernstein acerca dos distúrbios na coordenação e regulação dos 

movimentos voluntários (apraxia), bem como as de Luria sobre os distúrbios da fala (afasias) 

(Homskaya, 2001) ambos recorrentes em tempos de guerra, foram basilares para a constituição 

do método neuropsicológico de investigação. O trabalho investigativo desse grupo de cientistas 

levou à sustentação do princípio de organização da atividade psíquica consciente como um 

“sistema funcional complexo”, mediante o qual ela está sempre ancorada em instrumentos 

externos, não podendo, portanto, as funções estarem aprisionadas em um órgão, como um 

sistema fechado. Isto significa dizer que o método neuropsicológico aqui proposto está 

sustentado nos princípios científicos de investigação “adequados ao exame da atividade 

consciente humana, com sua origem social-histórica e sua estrutura complexa, hierárquica” 

(Luria, 1981, p. 12). Luria delimitou, então, que a esse método compete um processo minucioso 

de análise da estrutura dos defeitos observados, a qual direcionará a qualificação dos sintomas 

que indicará o fator básico que está encoberto pelo sintoma, permitindo assim, em conclusão, a 

localização de um foco situado na base do defeito, o que, por conseguinte, não corresponde ao 

mesmo que localizar uma função (Luria, 1981). A respeito disso vale apontar a interessante 

forma com que a historiografia contemporânea refere-se à investigação do cérebro fora do 

modelo localizacionista, generalizando-a sob a denominação de ‘Escolas Holísticas’, para as 

quais se atribui o mérito de formularem ‘argumentos transcendentais’, embora reconheça seus 

representantes como ‘brilhantes cientistas’ (Gazzaniga, Mangun, & Ivry, 2006). Parecem, 

porém, desconhecer a base teórica marxista que diferencia a Psicologia da Gestalt e a Psicologia 

Histórico Cultural. Nesse período, portanto, o trabalho com as disfunções cerebrais causadas 

por lesões (Homskaya, 2001) favoreceu a experimentação e a constituição da neuropsicologia 

como um trabalho realizado a várias mãos, combinando a quimioterapia e as atividades de 

treinamento funcional, em um contexto aplicado (Luria, 2015).  

Findou-se a Guerra Mundial e acirrou-se, internamente, o clima de repressão e terror. 

Luria retoma seu trabalho em Moscou no Instituto de Neurocirurgia. Contudo, redirecionou 

suas pesquisas para a investigação neurofisiológica implicada na atividade cerebral das 

síndromes específicas visando maior aprofundamento sobre a lógica das estruturas mais 

profundas do cérebro, especialmente nos lobos frontais. Em 1945, Luria começou seu trabalho 

na Universidade Estadual de Moscou.   
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Os anos entre 1951 e 1953 foram difíceis para Luria. Seu laboratório no Instituto de 

Neurocirurgia de Burdenko fora fechado por questões ideológicas e, em 1952, no Instituto de 

Defectologia da Academia de Ciências Pedagógicas, o mesmo fundado por Vigotski, teve seu 

trabalho interrompido devido a uma campanha antissemita direcionada aos médicos judeus que 

ficaram impedidos de realizar pesquisas em instituições públicas. Em 1953, com a morte de 

Stalin, tal medida foi revogada dando início a uma nova história. 

 

2.2.4 Da “desestalinização” até a morte de Luria (1955-1977). 

 

O governo de Kruschev, a partir de 1955, marcou a época do “degelo”, do processo de 

“desestalinização” e da crítica ao “culto à personalidade” (Reis Filho, 2003). Nas décadas de 

1960 e 1970 houve um afrouxamento da censura, período em que a psicologia foi se 

fortalecendo novamente no plano acadêmico e de ensino. Em 1966, fundou-se a Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Moscou e na Universidade de Leningrado. Em 1972, foi criado 

o Instituto de Psicologia pertencente à Academia de Ciências da URSS, bem como muitas 

outras faculdades e sessões de Psicologia foram abertas em diversas universidades (Tuleski, 

2006).   

Nos anos de 1960 Alexander Romanovich estava totalmente direcionado à 

Neuropsicologia, engajando-se em um programa de pesquisa que englobava três áreas básicas: 

a pesquisa clínico-psicológica; o estudo psicológico e psicofisiológico; a reabilitação 

neuropsicológica. Todas as áreas estavam ligadas às disfunções cerebrais. Nesses anos, Luria e 

seus colaboradores, que já eram muitos, trabalharam intensamente em temas variados acerca 

dos processos cognitivos tais como: fala, pensamento, percepção e memória. O foco parecia ser 

as dificuldades das operações intelectuais.  

Também esteve ligado ao trabalho intelectual na Universidade de Moscou, envolvendo-

se em um programa de Pós-graduação em Neuropsicologia baseado em estudos de casos. Foram 

anos de grande visibilidade internacional e de muitas viagens.   

Ainda nos anos de 1960 Luria estava particularmente interessado no estudo dos lobos 

frontais por estarem ligados a processos complexos de regulação comportamental, 

especialmente conduzidos pelo sistema de fala, bem como no controle e na geração de formas 

de atividade intelectual. Em 1973, quatro anos antes de sua morte, em 1977,  os editores da 

Penguin Education publicam The Working Brain – Na Introduction to Neuropsychology, 

traduzido para o português por Juarez Aranha Ricardo sob o título Fundamentos de 
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Neuropsicologia,  publicado em 1981, pela Editora da Universidade de São Paulo. Nas palavras 

de Lefèvre (1981), no Prefácio da edição brasileira, “talvez seja a obra mais importante de 

Luria, pois nela encontramos exposto, de forma sintética e muito didática, um modo de encarar 

a atividade cerebral, já sugerido nas obras de Anokhin sobre os sistemas funcionais e que Luria 

desenvolveu amplamente: a noção de cérebro funcionando como um todo” (p. 7).  
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3 Aspectos Teóricos e Metodológicos 

 

For me, the first question is the question of method; 

this, for me, is the question of truth, and hence of scientific 

discovery and invention (Vygotsky, 1926/2007, p. 18). 

 

3.1 Contribuições da Teoria Histórico Cultural para a Pesquisa em Psicologia 

 

Como já discutido na seção anterior desta Dissertação, a teoria histórico cultural está 

enraizada no pensamento do psicólogo russo Lev S. Vigotski (1896-1934) que, nas três 

primeiras décadas do século XX, se dedicou ao projeto de sistematização dos fundamentos a 

partir dos quais pretendia construir uma Psicologia Geral, de caráter científico.  

A inserção da Psicologia Histórico Cultural no Brasil foi mais significativa nos anos de 

1980, sendo a década posterior marcada por uma larga produção acadêmica  sobre seus 

pressupostos teóricos. Contudo, a investigação da contribuição da Psicologia Histórico Cultural 

no campo metodológico não demonstrou o mesmo comportamento, como aponta Zanella et al 

(2007).  Para os autores a discussão sobre o método em Vigotski encontra-se diluída em toda 

sua obra, contudo propõem, como marcos,  os textos: O significado histórico da crise da 

psicologia (1927); os cinco capítulos publicados no volume III das Obras Escogidas, que se 

ocupam em discutir a história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores (1931), 

intitulados Cap. 1 – O problema do desenvolvimento das funções psíquicas superiores; Cap. 2 

– Método de investigação; Cap. 3 – Análise das funções psíquicas superiores; Cap. 4 – Estrutura 

das funções psíquicas superiores; Cap. 5 – Gênese das funções psíquicas superiores; e, 

“Pensamento e Palavra” (1934), publicado no ocidente pela primeira vez em 1962.  O escopo 

desse trabalho não permite um longo desvio epistemológico, muito embora se reconheça a 

necessidade de fazê-lo quando o propósito é o acesso ao pensamento daquele autor em suas 

raízes mais essenciais. Por isso, serão delimitados nessa seção alguns pontos fundamentais 

necessários à compreensão da análise dos dados aqui proposta.  

 O manuscrito de 1927,  “O Significado Histórico da Crise da Psicologia – Uma 

Investigação Metodológica” pode ser considerado um trabalho basilar no delineamento dos 

princípios epistemológicos da Psicologia Histórico Cultural, marcando a escolha teórico-

metodológica adotada pelo autor durante sua curta, porém rica, produção de conhecimento em 
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Psicologia. Para Vygotski, a sobrevivência da Psicologia dependia de um posicionamento 

metodológico, principalmente do delineamento do objeto de estudo da Psicologia Geral. Em 

suas palavras, o método deveria permitir ao sujeito que pesquisa “ancorar no real, objetivando 

não só compreender a relação sujeito/objeto, mas a própria constituição do sujeito, produzindo 

um conhecimento que se aproxime do concreto, síntese de múltiplas determinações” (Vygotski, 

1991, p. 471). Isso significa dizer que o paradigma em questão reconhece que ao sujeito da 

pesquisa é permitido apreender a história e o caráter de totalidade de seu objeto, mediante o que 

é possível perceber  as mediações que possibilitam a expressão das contradições, claramente na 

esteira do método marxiano32(Netto, 2011). Por isso, a produção teórica em Vigotski expressa 

a relação de interdependência entre objeto e método de investigação, quando salienta a 

necessidade de estabelecer métodos adequados à investigação de novos problemas (Vigotsky, 

2000). Sendo assim, é possível observar em seus procedimentos científicos o caráter 

materialista na busca da verdade, visivelmente expresso quando o autor diz “debemos probar 

nuestras conclusiones em la realidade y construir el esquema de la psicología geral” (Vygotski, 

1997, p. 392).  

Os textos que compõem a “História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas 

Superiores” podem ser acessados como ponto de partida na delimitação da concepção de 

homem assumida pelo autor, assim como a de sociedade para qual Vigotski se direcionava e 

vislumbrava contemplar. Faz, portanto, oportuno esclarecer que sua concepção de homem 

contrariava a “lei biogenética” 33, e apontava ser “o homem uma criatura social, e as condições 

socioculturais o modificam profundamente, desenvolvendo toda uma série de novas formas e 

técnicas em seu comportamento” (Vygotsky & Luria, 1996, p. 220). Essa forma de conceber o 

homem revela ser a história a matriz de seu pensamento e a dialética o método mediante o qual 

foi possível analisar os fenômenos cruciais que marcaram as transformações de passagem da 

dimensão filogenética para a ontogenética. Portanto, é possível constatar que nesse projeto 

científico os fenômenos psicológicos especificamente humanos adquiriram o status de objeto a 

ser investigado sobre as bases do método marxiano, isto é, para Vigotski, ao método destina-se 

a tarefa de apreensão dos fenômenos e processos psíquicos superiores, exclusivamente 

humanos, os quais não podem ser apreendidos e compreendidos quando tidos apartados das 

categorias que lhes dão consistência: a mediação, a totalidade e a historicidade.  Nessa 

 
32 A escolha do termo marxiano diz respeito a uma necessária separação das concepções do marxismo-leninismo, 

bem como do materialismo mecanicista vigente à época.  
33 Teoria proposta pelo biólogo alemão Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, em 1874, que postula sobre a 

recapitulação da ontogênese sobre a filogênese, afirmando que cada indivíduo de determinada espécie traz consigo 

a herança da forma e do comportamento de seus antecessores, transmitida geração após geração 
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perspectiva, mediar implica interceder sobre algo com uma finalidade, um objetivo, qual seja, 

integrar e aproximar elementos ou fenômenos polarizados nas concepções dualistas que 

separam objeto e sujeito, dentro e fora, subjetivo e objetivo. Portanto, o caráter instrumental da 

categoria mediação implica também pensar em trocas, em relações intersubjetivas, entre 

identidades que, apesar de diferentes, se constituem como unidades integradas que, em 

conjunto, compõem uma totalidade, sem, contudo, deixarem de ser una. Uma totalidade  contém 

unidades as quais, se isoladas, mantêm elementos do todo que lhe constituiu. Tais unidades,  

por serem diferentes, as vezes opostas e contraditórias, produzem movimento, mudança e 

transformação, no curso da história.   

O trabalho de Vigotski de 1934 pretende investigar a relação entre o pensamento e a 

palavra a partir do método da análise semântica, isto é, da análise do significado da palavra que 

revela o sentido da linguagem (Vigotski, 2010).  Nesse texto a unidade pensamento/linguagem 

foi assumida pelo autor como o tema fundamental a partir do qual é possível abstrair as 

categorias sentidos e significados.  

Segundo Vigotski (2010), a relação pensamento e palavra não é dada naturalmente, mas 

sim, “se constitui no processo de desenvolvimento histórico da consciência humana” (p. 395). 

Em sua perspectiva psicológica da linguagem, a palavra deixa de ser um som quando a ela é 

atribuído um significado, ou seja, quando, a palavra passa a representar um conceito, uma 

generalização. Isto significa dizer que, o significado da palavra assume a condição de fenômeno 

do pensamento. Como aponta Vigotski (2001, p. 398), os significados são, “ao mesmo tempo, 

um fenômeno de discurso e intelectual”. Contudo, ao contrário da linguística estruturalista, 

Vigotski identificou uma mutabilidade no significado da palavra, que altera a relação entre 

pensamento e palavra. Ao analisar o processo de funcionamento dos significados no curso vivo 

do pensamento verbal, Vigotski constatou que nem sempre o pensamento se realiza como 

palavra, observando, portanto, a presença dos afetos e da motivação. Sendo assim, as categorias 

significado e sentido se constituem pela unidade contraditória do simbólico e do emocional 

(Aguiar & Ozella, 2013). Vigotski (2010) aponta que os significados são a parte mais estável 

na zona dos sentidos reais das palavras, enquanto estes, as zonas mais instáveis, fluidas e 

profundas.  Portanto, a categoria “sentido” destaca a singularidade historicamente construída.  

Este delineamento teórico-metodológico, mesmo que panorâmico,  pretende esclarecer 

sobre o delineamento da pesquisa, bem como da análise dos dados produzidos.   
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3.2 Delineamento da pesquisa 

A pesquisa – Especialização Lato Sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia: 

dilemas ético-políticos – foi constituída como braço de um estudo mais amplo intitulado – 

Medicalização em Goiás: Investigações Críticas na História e Contemporaneidade de Práticas 

e Discursos Biopsicossociais”34 – tomando por objeto a formação em Psicologia e como recorte 

a história dos cursos de pós-graduaçao lato sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia 

conforme já descrito na introdução dessa dissertação.  

O projeto em questão tem como objeto o fenômeno da medicalização (Illich, 1975), 

mediante o qual questões coletivas, de ordem social e política, são individualizadas e reduzidas 

a sintomas de natureza biológica, e, portanto, destinados às intervenções médicas. Esse 

movimento  de expansão da medicamentalização, inclusive para problemas não-médicos 

colabora para a patologização e a psiquiatrização social, fenômenos que integram a rede da 

indústria médica sob a regência da indústria farmacêutica. Nesse sentido, é fundamental 

compreender a realidade que permeia a formação em Neuropsicologia na cidade de Goiânia a 

fim de compreender os desafios no formato da Pós-graduaçao lato sensu em Neuropsicologia 

quanto ao enfrentamento do fenômeno “medicalização da vida”? 

A cidade de Goiânia contava, em 2018, com oito cursos de pós-graduaçao lato sensu 

em Neuropsicologia (Tabela 1)35. Destes, seis obedeciam às normativas do Conselho Nacional 

de Educação, quais sejam, o Parecer nº 245/201636 (CNE/CES, 2016); a Resolução Nº 01/2007 

(CNE/CES, 2007); a Resolução Nº 04/2011(CNE/CES, 2011); a Resolução Nº 05/2008 

(CNE/CES, 2008); a Resolução Nº 07/2008 (CNE/CES, 2008), que dispõem sobre o 

funcionamento dos cursos de pós-graduaçao lato sensu, em nível de especialização. Também 

atendiam à Resolução N.º 013/2007 do Conselho Federal de Psicologia (CFP/2007) que institui 

a consolidação das resoluções relativas ao título profissional “Especialista em Psicologia”, 

dispondo sobre as normas e procedimentos para seu registro. Vale destacar que a pesquisa 

realizada no site do e-MEC identificou cinco polos de Ensino à Distância (EAD) para o curso 

de especialização em Neuropsicologia com oferta na cidade de Goiânia, dentre os quais estão 

o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas (IBNeuro), a Universidade 

Santo Amaro (Unisa), a Universidade de Araraquara (Uniara), a Uninter e a Faculdade Unyleya. 

 
34 Projeto vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Goiás, coordenado 

pela professora Doutor(a) Gisele Toassa, cujo objetivo é problematizar formas reducionistas de enfrentamento dos 

fenômenos biopsicossociais, essencialmente diversos e multideterminados. 
35 Dados obtidos no site do e-MEC (http//e-MEC.mec.gov.br/. Acesso em 15 de março de 2018). 
36 Substituído pela Resolução Nº 01/2018 (CNE/CES) a partir de abril de 2018.  
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Contudo, como essa modalidade não estava contemplada pelos objetivos desse estudo os polos     

não  foram incluídos como população dessa pesquisa. Identificadas as Instituições ofertantes 

dos cursos na modalidade presencial, foi feito contato telefônico, e das cinco com indicação de 

alunos egressos, apenas três responderam ao contato. Destas, duas atenderam aos critérios de 

inclusão de imediato e a terceira solicitou submissão do Projeto ao Comitê de Ética próprio, 

atrasando a coleta de dados naquela Instituição. Esta mesma IES não permitiu a reprodução do 

Projeto Pedagógico, limitando o levantamento de dados ao local.  

 

 

 

As entrevistas foram realizadas entre agosto e novembro de 2018 em horário e local 

definidos pelos(as) entrevistados(as), foram gravadas e depois transcritas (Apêndice B) pela 

autora. O caráter semi estruturado da entrevista (Apêndice A) favoreceu uma conversação mais 

flexível e a absorção de temas não previstos ou contemplados pelo roteiro, mas úteis para a 

compreensão do objeto da pesquisa. A entrevistadora solicitou permissão para gravar a 

entrevista e compartilhá-la em contexto acadêmico e de pesquisa. Indicou que o material seria 

transcrito. Os(as) entrevistados(as) não manifestaram desagrado frente ao fato e consentiram 

com a solicitação, assinando, a seguir, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

pesquisa. Abaixo, foi incluído uma breve descrição dos(as) entrevistados(as) e situações de 

entrevista: 

Entrevistado(a) 1: discurso articulado, sóbrio e coerente; transmitiu à entrevistadora a 

impressão de ser profundo(a) conhecedor(a) dos objetivos do curso proposto, embora claramente 

desvinculado(a) dos assuntos referentes às políticas públicas e à área da Psicologia Escolar. Dada 

Tabela 3 - Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia 

Instituição de 
Ensino 

Organização 

Acadêmica 
Categoria 

Administrativa 
Data de 

Funcionamento 
Carga 

Horária 
Vagas 

Autorizadas 

MEC 

Número de 

Egressos 

IES A Universidade Privada 

(sem fins 

lucrativos) 

22/11/2008 570 hs 60 146 

IES B Faculdade Privada 14/08/2015 800 hs 45 27 
IES C Faculdade Privada 10/10/2014 480 hs 50 30 
IES D Faculdade Privada 12/01/2017 432 hs 1000 0 
IES E Faculdade Privada 03/01/2018 360 hs 500 50 
IES F Universidade 

 
Privada 

(sem fins 

lucrativos) 

01/01/2018 440 hs 50 0 

IES G Faculdade Privada 13/11/2017 720 hs 100 100 
IES H Faculdade Privada 23/06/2017 576 hs 60 0 
IES I Faculdade Privada 04/04/2014 520 hs 35 0 

Nota.  Dados obtidos em 2018 pelo sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a 

educação superior no Brasil  (e-Mec ) disponível em http://emec.mec.gov.br/ 

http://emec.mec.gov.br/
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a disponibilidade do(a) entrevistado(a) a entrevistadora pôde estabelecer uma conversação fluída 

e sem pressa o que favoreceu um levantamento detalhado. A entrevista realizou-se na própria 

sala do(a) entrevistado(a).   

Entrevistada 2: falante e engajado(a) em responder, discorreu com entusiasmo sobre a 

neuropsicologia, sua trajetória pessoal e seu trabalho. Contudo, mostrou-se pouco conhecedor(a) 

do curso que coordena, em seus aspectos normativos, administrativos e pedagógicos. A 

entrevista ocorreu no consultório particular do(a) entrevistado(a). 

Entrevistado(a) 3: foi a entrevista mais curta, repleta de rupturas, deslocando-se muitas 

vezes para uma autodescrição do(a) entrevistado(a). Pareceu à entrevistadora desconhecer 

alguns temas e, com frequência solicitou que a entrevistadora repetisse a pergunta, fazendo 

comentários com juízo de valor em algumas perguntas. Por expresso desejo do(a) 

entrevistado(a), a entrevista realizou-se na sala da coordenadora geral do Programa de pós-

graduação lato sensu da IES em questão.  

 

3.3 Análise dos Resultados   

 

A análise do conteúdo das entrevistas foi realizada em conformidade com o método do 

Núcleo de Significações (Aguiar, Soares & Machado, 2015; Aguiar & Ozella, 2013). A 

proposta metodológica em destaque situa seus fundamentos epistemológicos na perspectiva 

histórico cultural e metodológicos no materialismo histórico dialético. Em interlocução com 

Vigotski, o método assume como fundamento epistemológico a concepção de “significado” 

enquanto uma unidade que contém a dialética pensamento-fala, superando-se a visão 

reducionista de descrição de palavras descontextualizadas , isto é, desloca-o ao lugar de 

fenômeno discursivo-intelectual. Isto significa que  poder pensar/sentir sobre o que se fala, e, 

falar sobre o que se pensa/sente, processo decorrente  da convesão das caracteristicas culturais 

apropriadas pelo sujeito em funções psicológicas,  desvela a dimensão concreta da palavra, seu 

sentido.  Portanto, dada a natureza de conter os processos de mediação social e histórica da 

“palavra com significado” é  que se justifica  seu lugar de ponto-de-partida no processo de 

apreensão da realidade concreta, dos sentidos, em superação à realidade imediata e empírica 

expressa na palavra descontextualizada.  

Dessa forma, ao conceber a realidade concreta como uma unidade de fenômenos 

contraditórios,  essência do pensamento dialético, o método se destaca como específico de 

apreensão da realidade que perpassa pelo processo de significação do sujeito que com ela se 
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relaciona, aproximando-se assim, da acepção marxiana de método dialético para o qual os 

processos de análise e síntese comparecem enquanto condição inerente e necessária à apreensão 

da realidade em sua essência. Nesse modelo, o processo de análise evidencia as relações 

internas da realidade analisada de forma preliminar, pois recorta cada elemento que compõe a 

totalidade dessa realidade separadamente obtendo informações parciais que assumirão o papel 

de “teses”, contra as quais será incidido uma negação/oposição objetivando  apreender as 

contradições nelas contidas e favorecer aproximações sucessivas a essa realidade em sua 

totalidade. Portanto, o movimento de síntese já presente promove um salto qualitativo na 

apreensão da realidade pois permite esclarecer sobre suas multideterminações.  Sendo assim, 

se trata de um método de pesquisa cujas “verdades” são ilimitadas e estão em constante 

movimento, superando a tendência hegemônica de explicações universais da realidade, sem 

porém, considerar que o sujeito individual (singular) deve ser compreendido a partir das  

particularidades (idiossincrasias)  da história e da construção social que o engendraram 

considerando o sujeito  “(…) como ser que se objetiva pela mediação da história da qual 

ativamente participa e se apropria”( Aguiar, Soares & Machado, 2015 p. 61).   

A propósito de sistematização, é possível descrever que o método de análise de conteúdo  

Núcleos de Significações se estrutura em etapas de análise iniciada com uma leitura reiterada do 

material discursivo disponível, seguida por um processo de abstração de unidades significativas 

(palavras, frase, expressões). Feita essa primeira análise, as unidades significativas identificadas 

passam novamente pelo processo de interpretação, aglutinando-as  em obediência aos critérios 

de “similaridade”, “complementaridade” e/ou “contraposição”. Ao final, as unidades resultantes 

voltam a ser analisadas e novamente articuladas a partir dos critérios já mencionados para 

constituírem os Núcleos, que expressam essencialmente os sentidos encobertos nas “palavras 

com significado”, ponto de partida da investigação (Aguiar & Ozella, 2015). As etapas, ora 

descritas, foram sistematizadas sob as denominações levantamento de pré-indicadores, 

sistematização de indicadores e construção dos Núcleos de Significação.   

A abordagem dos Projetos Pedagógicos de Curso como objeto analítico priorizou uma 

análise das suas dimensões internas do PPC (Seixas, 2016; Seixas et al, 2013), iniciando por 

uma leitura reiterada de todo o conjunto de informações neles contidas com o propósito de 

agrupa-las em três blocos distintos: Bloco I -  fundamentos teóricos, filosóficos e pedagógicos; 

Bloco  II -  disciplinas e Bloco III -  práticas profissionais.   
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3.3.1. Análise das entrevistas  

 

Para a identificação da materialidade histórica contida nas palavras com significado, as 

entrevistas foram transcritas e submetidas à leitura reiterada e sistemática, enfocando atenção 

aos aspectos particulares em cada fala quanto a frequência de elementos linguísticos, bem como 

a carga emocional expressas pela ênfase e reiteração de determinadas palavras e expressões,  

risos, pausas e insinuações, indicadoras dos tons emocionais vivenciados (Toassa, 2009). Esse 

material analisado foi organizado sob a denominação de “Levantamento de Pré-Indicadores”, 

importantes pontos de partida na elucidação do movimento de significação da realidade pelo 

sujeito e tidos, metodologicamente, como teses.  

Nesta etapa, as teses contidas nos pré-indicadores foram articuladas e aglutinadas a 

partir dos critérios de “similaridade”, “complementaridade” e/ou “contraposição”. Esse 

primeiro processo de interpretação teve por finalidade a negação do discurso tal como se 

apresenta, possibilitando assim, a identificação das contradições presentes no discurso e a 

constituição das antíteses.  Essa dimensão de busca das contradições da realidade configura-se 

como a etapa de “Sistematização dos Indicadores” conforme demonstrado pela Figura 8. 
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Na última etapa, a construção dos núcleos de significação, os indicadores foram 

novamente analisados e interpretados a partir dos critérios acima mencionados de modo a 

Figura 8 

Dados compilados das entrevistas realizadas com coordenadores de cursos de pós-graduação em 

Neuropsicologia na cidade de Goiânia/2018 – Sistematização dos Indicadores 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

1) Disciplina de Neuropsicologia na graduação; 2) Busca pela especialização; 3) 

Experiência clínica em um Centro de Reabilitação e Readaptação; 

1) Trajetória acadêmica; 

4) Experiência na docência; 5) Observação do processo; 6) Necessidade da prática para 

entender o funcionamento cognitivo; 7) Adaptação curricular. 

2)  Fatores considerados para a 

inserção como coordenadores de 

curso;  

8) Boa formação em análise clínica, que saiba interpretar de forma holística; 9) Saia do 

processo de testagem e da padronização; 10) Boa formação ética e competente para o 

trabalho em equipe; 11) Atenda ao campo de trabalho e sejam reconhecidos pelos médicos 

pela capacidade técnica. 

3) Expectativas para a formação 

em Neuropsicologia;  

12) Não conheço da parte burocrática, cuja responsabilidade é da Faculdade parceira que 

nos chancela; 13) Diretrizes para a Pós-graduaçao lato sensu. 

4) Conhecimento dos 

dispositivos legais e normativos; 

14) Não sei; 15) O novo PPC já está ajustado às Diretrizes Nacionais. 5) Conhecimento dos 

dispositivos legais e normativos;  

16) Profissional liberal e autônomo; 17) Desenvolvimento de competência; 6) Concepção de formação 

profissional em Neuropsicologia; 

18) Metodologia sistêmica de Luria, com estudos de casos para auxiliar na análise clínica; 

19) Metodologias ativas para desenvolver a prática. 20) Técnica Cognitivo-Comportamental. 

21) Avaliação Psicológica; 22) Testes psicológicos. 

7) Divergências epistemológicas 

na formação em 

Neuropsicologia;  

23) Ser em desenvolvimento; 24) Faz umas trocas sociais; 25) É integral. 8) Concepção de homem; 

26) Trata-se de um saber inter e multidisciplinar que se encaixa em qualquer área envolvida 

na compreensão do funcionamento cerebral; 27) Dificuldade interna à Psicologia por briga 

de mercado; 28) Conselho de Psicologia é parcial; 29) Os psicólogos abandonam o 

pensamento sobre a Saúde para pensar em seus propósitos particulares; 30) Maior abertura 

dos médicos do que dos professores. 

9) Conflitos internos na 

Psicologia quanto ao domínio da 

Neuropsicologia;  

10) Maior aproximação com a 

Medicina do que com a Educação 

no campo aplicado; 

31) Não contribui pois o foco está na questão sociocultural; 32) A falta de compreensão 

diagnóstica não permite compreender as informações sobre os psicofármacos; 33) Contribui 

porque o profissional é capaz de discutir e mostrar os prós e os contras. 

11) Concepção de 

“medicalização”;  

34) Módulos de Psicofarmacologia 12) Papel da psicofarmacologia;  

35) Sim, pela clínica social, de atendimento gratuito, realizado pelos alunos em estágio sob a 

supervisão semanal; 36) Nenhum curso sozinho é capaz de atender às necessidades da 

população. Isso depende de questões sócio econômicas e de formação da pessoa; 37) Atende 

quando se faz um relatório de acordo com o solicitado. 

13) Relação entre a formação em 

Neuropsicologia e as 

necessidades da população; 

38) Transtornos específicos da criança, do adulto e do idoso; 39) Módulos específicos dos 

transtornos do neurodesenvolvimento; 40) Ponto de vista da Fonoaudiologia, da Fisioterapia 

e da Psicologia. 

14) Concepção de dificuldades de 

aprendizagem; 

42) Acredito que é um processo. 43) O psicólogo escolar poderia fazer a ponte. 44) Falha de 

formação tanto dos pedagogos, quanto dos profissionais da saúde inclusive do psicólogo. 45) 

Um neuropsicólogo mal formado comete leviandades que tem impactos diretos no paciente. 

15) Diálogo entre a 

Neuropsicologia e a Escola. 
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revelarem a forma mais profunda das vivências dos(as) coordenadores(as) componentes da 

amostra. Nessa etapa é possível maior distanciamento do empírico e uma consequente 

aproximação com a realidade concreta, expressa no discurso socializado constituinte da zona 

das significações, conforma aponta a Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Dados compilados das entrevistas realizadas com coordenadores de cursos de pós-graduação 

em Neuropsicologia na cidade de Goiânia/2018 – Construção dos Núcleos de Significação  

 

CONSTRUÇÃO DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

INDICADORES 

 

NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

1) Trajetória acadêmica; 

2)  Fatores considerados para a inserção como 

coordenadores de curso; 

17) Acertos e desafios; 

 

1) Fatores determinantes para a 

constituição de um coordenador de curso. 

6) Concepção sobre formação profissional em 

Neuropsicologia; 

8) Concepção sobre ser humano; 

11) Concepção sobre “medicalização”; 

14) Concepção sobre dificuldades de aprendizagem; 

16) Concepção sobre Neuropsicologia; 

 

 

2) Temas fundamentais que 

permeiam a formação em Neuropsicologia. 

7) Divergências epistemológicas na formação em 

Neuropsicologia; 

10) Maior aproximação com a Medicina do que com a 

Educação no campo aplicado; 

12) Papel da psicofarmacologia 

15) Diálogo entre a Neuropsicologia e a Escola. 

 

 

3) Discussões no campo teórico e 

metodológico na formação em 

Neuropsicologia. 

3) Expectativas para a formação em Neuropsicologia; 

4) Conhecimento dos dispositivos legais e normativos; 

9) Conflitos internos na Psicologia quanto ao domínio da 

Neuropsicologia; 

13) Relação entre a formação em Neuropsicologia e as 

necessidades da população; 

 

 

 

 

4) Discussões ético-políticas 

presentes. 

Nota.  Elaboração própria a partir da análise dos indicadores contidos no discurso da amostra. 
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3.3.2 Discussão da Análise das Entrevistas  

Núcleo de Significação 1 – Fatores Determinantes para a Constituição de um Coordenador 

 

O Núcleo aponta para os determinantes que comparecem durante a conformação do 

papel de coordenador(a) nos(as) entrevistados(as), bem como indica como cada entrevistado(a) 

se reconhece nesse lugar. A importância dessa discussão diz respeito ao entendimento de como 

tais determinações influenciam o gerenciamento conferido à formação continuada aqui em 

questão.  

Embora o termo Formação Continuada seja, em geral, atribuído às ações de formação 

de professores, a manutenção do termo se justifica por estar diretamente ligado ao Art. 1º (Inciso 

VII) das DCN’s para os cursos de Graduação em Psicologia (Brasil, 2011) que dispõe ser perfil 

do egresso a disponibilidade para “o aprimoramento e capacitação contínuos”. De igual  modo, 

a Resolução37 CNE/CES Nº 1/2018 (Brasil, 2018) estabelece em seu Art. 1º que,   

cursos de especialização são programas de nível superior, de educação 

continuada, com os objetivos de complementar a formação acadêmica, atualizar, 

incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com 

vistas ao aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de 

demandas por profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, 

as empresas e as organizações do terceiro setor, tendo em vista o 

desenvolvimento do país. 

 

Portanto, conhecer as diferentes trajetórias políticas38 e profissionais dos(as) 

coordenadores possibilita entender a historicidade da formação continuada em Psicologia, 

tendo aqui como recorte a Neuropsicologia.  

A análise do discurso dos(as) coordenadores(as) permitir identificar um ponto comum. 

Todos(as) foram graduados(as) na mesma IES e dois(duas) deles(as) apontam um docente em 

comum como referência em Neuropsicologia, à época.  No discurso fica demonstrado que o 

viés de inserção passa pelo modelo médico, no campo da Neurologia. Além disso, evidencia as 

mediações que conformaram o ingresso de cada um(a) no campo aplicado da Neuropsicologia.  

 

Entrevistado(a) 1: fiz vestibular para Psicologia na única faculdade que tinha 

... no quarto período eu fiz Neuropsicologia com o(a) Doutor(a) A, foi quando 

 
37 Resolução que dispõe sobre as diretrizes para a Pós-graduaçao lato sensu homologada no  Diário Oficial 

da União, Brasília, 9 de abril de 2018, Seção 1, p. 43.   
38 Política, na acepção de Hanah Arendt, refere-se ao espaço político das realizações humanas em um 

mundo plural e comum a todos os homens. 
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eu vi a Neuropsicologia e eu falei, bom é isso que eu quero (risos)...então eu já 

entrei como monitora e fiquei três anos ali como monitora de duas disciplinas, 

(Neuropsicologia e Psicopatologia) ...  Eu comecei a atender ali com ele(a) 

mesmo, mais ou menos em 2000, lá no Hospital da Paz39. Na época, não tinha 

estágio em Neuropsicologia, não existia. Aí eu fiz o projeto para abrir um 

estágio, em uma Unidade de Apoio para pessoas com várias deficiências........ 

 Entrevistado(a) 2: terminando ... a graduação eu me mudei para Cidade X onde 

eu fui buscar especialização. Inicialmente a intenção era, Sistêmica ou 

Neuropsicologia. Duas áreas completamente contraditórias. (Risos). Mas eu 

tinha uma afinidade com a Sistêmica que era minha área de estágio e gostava 

muito da Neuropsicologia porque ela me respondia algumas coisas mais 

práticas, mais objetivas, menos subjetivas dentro da Psicologia. E como quando 

eu cheguei lá, eu me deparei com o curso de Sistêmica que tinha acabado de 

iniciar e eu não poderia entrar mais, só no ano seguinte. .... logo em seguida, 

três meses em seguida, começaria um de Neuropsicologia, aí acho que foi onde 

eu já resolvi decidir minha vida. ... Aí eu fiz na Instituição Y .... A pós-graduação 

lá era de dois anos, então eu fiz de 2003 a 2005. .... Não me lembro quantas 

horas! A minha não teve estágio nesta época, porque era uma formação 

multiprofissional, então a gente tinha a parte, uma parte que ficava para estágio 

também de profissionais da Psicologia, mas exclusivo com instrumentos, porque 

a gente não tinha contato com instrumento, porque como tinha médicos, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, então não podia ter o contato com o 

instrumento. Mas foi muito rico também por outro lado, porque a gente tinha 

muita troca bacana. 

Entrevistado(a) 3: Desde aluna participei de um grupo que tinha na Clínica 

Escola que trabalhava com a Neuropsicologia, onde participavam alguns(mas) 

professores(as) como o(a)  professor(a) B, da Fonoaudiologia, o(a) Doutor(a) 

A, da Neurologia, e o(a) professor(a) C, da Psicologia. Nós discutíamos os casos 

e eu sempre gostei muito de trabalhar com testes psicológicos. ...  Trabalhei 

muito tempo enquanto professora convidada, acho que por 16 anos, até passar 

em um concurso. Quem construiu o curso foram os(as) professores(as) A e D .... 

(Depois que eles(as) deixaram) ...  Quem assumiu foi o(a) professor(a) B, da 

fonoaudiologia. Quando fui efetivada na IES X fizemos a mudança para mim. 

Vai fazer 2 anos, eu acho. ... O que se sabe é que os(as) professores(as) A e D 

observaram uma necessidade no estágio em clínica de pessoas capacitadas para 

atender nossos alunos.  

 

Os recortes selecionados esclarecem os fundamentos da Teoria Histórico Cultural 

acerca da constituição do mundo psicológico. Nesse paradigma o sujeito se constitui, na sua 

totalidade, estando em relação com seu ambiente social. Nessa relação processos intersubjetivos 

e intrassubjetivos conformam, no curso da história, o repertório intelectual e afetivo convocado 

nas atividades conscientes, cotidianas e não cotidianas. Parece plausível, portanto, concordar 

que as ações humanas ocorrem em resposta às provocações de múltiplas naturezas que se 

colocam de formas diversas e convocam interpretações decorrentes das apropriações singulares 

 
39 Nome fictício. 
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decorrentes do enfrentamento da Cultura que comporta a produção genérica e universal da 

humanidade (Pasqualini & Martins, 2015). 

Vale destacar no discurso do(a) Entrevistado(a) 1 uma evidente articulação intelectual 

e afetiva ancorada nas vivencias efetivas durante a graduação. Tais vivências sustentaram uma 

prática social consistente para a gestação de um programa de curso futuro.   

quando eu fui para a Psicologia, eu fui querendo alguma coisa que tivesse 

alguma similaridade com o raciocínio mais objetivo e lógico que eu já vinha da 

Ciências Exatas, que era uma coisa que eu me identificava e gostava muito. E 

então, quando eu entrei na Psicologia, …, no quarto período eu fiz 

Neuropsicologia …. Eu falei, bom é isso que eu quero.  

percebi a dificuldade das pessoas entenderem que elas precisavam de prática 

para atuar e precisavam entender um pouco aquela relação.... Foi onde nasceu 

o Instituto X que antes chamava Instituto Y.... Aí eu montei daquela forma como 

eu acreditava. O que eu pensava é que as pessoas precisavam praticar para 

entender. Então eu queria uma carga horária prática muito maior do que uma 

carga horária teórica. 

Me  formei e já fui para o consultório do(a) Doutor(a) A ..., eu fui contratado(a) 

em um Centro de Reabilitação  com seis meses de formado(a). ... quando eu 

peguei os pacientes e vi que não tinha nada a ver. ..., eram pacientes afásicos, 

pacientes agnósticos, pacientes que não falavam, não movimentavam e a gente 

tinha que avaliar. E aí o Centro então foi uma escola enorme para mim. 

 

.... fiz um curso de formação com o(a) Professor(a) E (de outro Estado). E aí, eu 

fiz esse curso de um ano, de Avaliação Neuropsicológica.  

 

Então foram se formando os cursos de Neuropsicologia e eu era sempre 

professor(a), ...  percebi a dificuldade das pessoas entenderem que elas 

precisavam de prática para atuar e, precisavam entender um pouco aquela 

relação. Aí o(a) Doutor(a) A acabou montando uma especialização em 

Neuropsicologia na IES X ... aí eu montei uma de Reabilitação Neuropsicológica 

porque eu queria ser aluna e não existia no Brasil. .... Foi onde nasceu o 

Instituto X que antes chamava Instituto Y, ... quando o(a) Doutor(a) A falou que 

iria parar de fazer a Pós de Neuropsicologia, ..., eu fui conversar com ele(a) 

para dizer que eu gostaria de montar, .... Aí eu montei daquela forma como eu 

acreditava. O que eu pensava é que as pessoas precisavam praticar para 

entender. Então eu queria uma carga horária prática muito maior do que uma 

carga horária teórica. ...Eu sempre via as pós-graduações que eu ia dar aula 

com muito conteúdo dos transtornos, das patologias, do funcionamento de 

várias coisas, e pouco de função cognitiva. .... E tentei focar uma grade onde 

tivesse um conhecimento bem mais no funcionamento cerebral ... mas dentro de 

cada função, aonde cada profissional que saísse entendesse muito de função 

cognitiva, não focando tanto na patologia, que a patologia depois ele 

conseguisse buscar, que era importante ele delinear o perfil cognitivo. ...Quanto 

à elaboração da proposta do curso, o Projeto Pedagógico do curso foi tudo eu 

quem pensou. Fomos mudando, hoje estamos na sétima turma, o sétimo projeto, 
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tudo diferente. ... eu pensei em um curso onde eu queria ter aprendido dessa 

forma, também. De certa forma a gente acabou sendo mais autodidata pela 

dificuldade, mas foi mais ou menos isso, no que eu fui aprendendo no percurso. 

 

Núcleo de Significação 2 – Temas fundamentais que permeiam a formação em 

Neuropsicologia  

 

Nesse núcleo de significação o objetivo foi discorrer sobre os sentidos atribuídos 

pelos(as) coordenadores(as) quanto ao campo temático da Neuropsicologia e a análise do 

conteúdo dos discursos apontou para cinco temas fundamentais: a) a formação profissional; b) 

a concepção de ser humano; c) o fenômeno da “medicalização”; d) as dificuldades de 

aprendizagem; e) a concepção sobre Neuropsicologia.  

É possível verificar que o discurso dos(as) coordenadores(as) destaca, na temática 

“Formação Profissional”, a condição de “profissional liberal” e “competente” para o psicólogo 

especialista em Neuropsicologia. Esta perspectiva justificou a presença do componente 

curricular “Empreendedorismo40” no Projeto Pedagógico do Curso apontado por um(a) dos(as) 

entrevistados(as). Também comparece no discurso a concepção de uma educação para o 

desenvolvimento das competências necessárias ao reconhecimento do saber soberano: o saber 

médico.  

 

Nessa formação, tudo que a gente idealiza e tem como objetivo é de que esse 

profissional seja muito bem formado, no sentido teórico e prático, que ele tenha 

uma proposta de fato de ajudar muito quem está precisando ali, ....  

 

por exemplo, agora a gente já tem na nossa grade um módulo de 

empreendedorismo para ajudar o profissional que está sendo formado a se 

organizar também, enquanto uma empresa, enquanto um profissional liberal a 

seguir e fluir.  

 

 A educação é aquela que transforma. Aquela que transforma pra melhor, pra 

aprimorar, pra realmente desenvolver competências. Quando a gente fala de 

competência a gente fala do todo. Do conhecimento, da habilidade e da atitude. 

Isso tudo dentro dos conteúdos que estamos ministrando e ensinando.  

 
Porque muitos médicos procuram os nossos aqui. Eles falam que querem da IES 

X. Porque se não for da IES X não dá. Porque nós temos visto muito isso. Eles 

mesmos falam pra gente. .....  Ele mencionou o nome da professora e elogiou 

muito a capacidade técnica dela. Foi uma aluna nossa e que agora é nossa 

 
40 Esse componente consta na grade curricular, porém não consta na descrição do conteúdo programático 

desse PPC.   
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professora. Quando a gente vê esses feedbacks a gente sabe que está no caminho 

certo. 

 

Então hoje em dia eu vejo uma abertura maior da maioria dos médicos, para 

poder terem esse entendimento da Avaliação Neuropsicológica, muitos tem 

conseguido até ter o entendimento de o que é uma Avaliação boa e o que é uma 

Avaliação ruim, o que eu acho também muito bom, porque é o mercado que 

filtra. 

as escolas têm solicitado muito do Neuropsicologia .... porque tem um respaldo 

do médico para poder ir pela via do neuropsicólogo e não pela via do 

psicopedagogo. Então eu acho que ainda pesa muito isso. O saber médico 

sempre é soberano e fala mais alto, infelizmente.  

 

Vale apontar que os fragmentos de discurso destacados corroboram Chauí (2017) 

quando ela aduz sobre a íntima relação entre concepções naturalistas e “discurso competente”, 

relação esta responsável por legitimar o “discurso do especialista” para o qual o conhecimento 

científico é o detentor de um saber-poder que precisa ser chancelado por uma organização 

acadêmica instituída para administrar as necessidades de uma sociedade  hierarquicamente 

organizada. Nessa lógica, Gondra (2003) e Schwarcz (2001) problematizam sobre os 

determinantes históricos da institucionalização do saber médico como o único modelador e 

regulador possível das formas de conduzir a vida cotidiana e não cotidiana, ressaltando as 

engrenagens de permissão concedida por essa forma de organização social ao saber médico 

que, dessa forma,  extrapola o âmbito da saúde e alcança o jurídico e o educacional, delimitando 

critérios de normalidade e anormalidade.  

Nesse sentido, os processos psicológicos intrínsecos às “Dificuldades de 

Aprendizagem” e ao fenômeno da “Medicalização”,  em ampla relação com a Neuropsicologia, 

são indicados pelos(as) entrevistados(as) como campos temáticos circunscritos às disciplinas 

consideradas formatadas pelo paradigma biológico, apartado de uma discussão mais crítica 

acerca das múltiplas determinações que incidem em fenômenos humanos. Apesar da pesquisa 

sobre o fenômeno de “Medicalização” ter ganhado adesões das mais variadas áreas do 

conhecimento, como a Filosofia (Ian Hacking, Michel Foucault e Sandra Caponi, na filosofia); 

a Sociologia (Peter Conrad); na Medicina (Joelson Tavares Rodrigues, Maria Aparecida 

Affonso Moysés e Charles Dalcanale Tesser); na Psicologia (Renata Guarido), entre outros 

(Ferreira, 2015), os fragmentos do discurso revelam desconhecimento dessa discussão, 

apontando para o uso do termo “Medicalização“ como sinônimo de “medicação”.   

Existe farmacologia. Todo o processo que é dado por um médico, mas que ele é 

biomédico e que ele tem um olhar diferente, sabe, e é super legal esse 
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profissional que vem. Então tem uma matéria sobre farmacologia de uma forma 

geral, e eu acho que é o estágio que vai trabalhando a relação do que é, do 

quando, do como. 

apesar da gente ter .... a gente tem um módulo de Psicofármacos, onde eles 

começariam a entender muito mais da atuação dessas drogas no sujeito para 

ver o que isso impactaria nele ali durante a Avaliação. Mas eu acho que ainda 

tem muito pouco conhecimento a respeito da importância ou não daquele 

diagnóstico para poder chegar a importância da medicalização lá na frente. 

Então até para pensar intervenção, de assim, com esse diagnóstico que eu estou 

dando, a chance de uma medicalização ‘X’ é enorme, então eu poderia até fazer 

uma psicoeducação para aquela família, para outras alternativas de processo 

de intervenção, então eu acho que isso ainda é muito pouco. Poderia ter mais. 

Um módulo de Reabi também que a gente tem que seria para poder dar essas 

opções, também é curto.  

 

Tem uma disciplina que trata da farmacologia. Mas ela é vista do ponto de vista 

da medicina, quanto do ponto de vista do psicólogo porque tem dos dois 

professores que trabalham nessa disciplina.  

 

No módulo específico de criança e adolescente, tem um primeiro módulo em que 

é geralmente um médico ou neuropediatra que ministra, e aí ele traz os 

Transtornos do Neurodesenvolvimento, Transtornos do Espectro Autista e 

Transtornos de Aprendizagem, e aí em seguida tem a neuropsicólogo, uma 

professora neuropsicóloga que fala também dos transtornos, mas aí em um 

olhar já mais da cognição do que do olhar psicopatológico. 

 

A discussão sobre a “Medicalização” combate o reducionismo biológico atribuído à 

condição humana, bem como denuncia os determinantes sociais do fracasso escolar e dos 

problemas de saúde mental. Em 2013, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) organizou a 

campanha “Não à Medicalização da Vida”, uma manifestação contra os excessivos diagnósticos 

de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, bem como o tratamento medicamentoso. 

Nessa campanha foram questionados os aspectos epistemológicos das Neurociências 

confrontando-os com a materialidade histórica das condições sociais em diferentes dimensões 

da existência humana.  

Portanto, conhecer os sentidos atribuídos à “Concepção de ser humano” dos(as) 

coordenadores(as) dos cursos de Neuropsicologia ajudam entender o direcionamento dado aos 

seus fundamentos epistemológicos. Foi possível notar que as respostas dadas pelo(as) 

coordenadores(as) aos questionamentos de natureza filosófica foram, em geral, mais evasivas. 

Ao questionamento direto sobre a concepção de homem presente no PPC do curso coordenado 

um(a) dos(as) coordenadores(as) respondeu não conhecer o PPC do curso. O discurso dos(as) 

demais apontaram para uma concepção particular, sem demonstrar como essa concepção está 
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representada no PPC do curso. Foi possível abstrair, pelo discurso, uma concepção de homem 

atrelada a um processo de desenvolvimento aberto e direcionado à adaptação e à funcionalidade. 

Vale ressaltar a presença de elementos linguísticos consistentes com fundamentos que visam 

disciplinar e orientar o comportamento humano a partir de preceitos de natureza valorativa e 

moral de um indivíduo ou de um grupo, respaldando, dessa forma, o antropocentrismo próprio 

da visão humanista que impregnou as concepções de educação no Brasil desde a Proclamação 

da República.    

... O ser em desenvolvimento, que está aberto e que tem potencialidades e suas 

fraquezas, e que a cada momento ele está pegando algo de alguém e dando algo 

para alguém, uma pessoa totalmente em formação e sociável. 

... o ser humano está em constante desenvolvimento. Ele é integral. É um ser no 

mundo. Ai eu falo na Fenomenologia. Em primeiro ligar está o ser humano. Por 

isso eu falo tanto da ética. Porque lá tem aqueles princípios todos que a gente 

tem que seguir. Pensando no ser humano que é capaz de se desenvolver e que 

quando tem os problemas temos que ver a melhor forma de se adaptar no mundo. 

E ele não é sozinho. Ele tem família, tem grupos que frequenta, tem as atividades 

como um todo.  

 

Rodrigues e Ciasca (2010) consideram a aprendizagem um comportamento complexo 

que, para compreendê-lo, é necessário entender sua relação com o cérebro. Nesse sentido, a 

aprendizagem poderia ser considerada como o principal objeto da Neuropsicologia. Então, não 

deveria ser “Aprendizagem” o eixo transversal do curso? Tal questão coloca na esteira a 

discussão final desse núcleo, qual seja, os sentidos do(s) coordenadores(as) sobre o campo 

temático “Neuropsicologia”. Os fragmentos acima sustentam sentidos diversos para a temática. 

na verdade, é uma ciência que estuda o funcionamento cerebral através do 

comportamento;  é a engrenagem, eu falo que é como entender o motor do carro 

para eu saber qual é o problema que está acontecendo ali.  

... o conhecimento de Neuropsicologia, o saber, ele é multi ele é interdisciplinar 

e eu acho que ele encaixa em qualquer área. 

é paixão, é desafio, é pensar a cada paciente tudo novo de novo ... muda a nossa 

forma de identificar e ver o sujeito. Por mais que eu, hoje, tenha um pensamento, 

um olhar totalmente diferenciado do ser humano, eu ainda não consigo tirar 

muito do emocional e fragmentar ele da cognição, não!  

é um processo de avaliação do qual vai ter um prosseguimento com outro 

profissional quando é o caso. É uma área do conhecimento que é enorme e 

necessária par depois você pensar no que fazer com que tem em mãos. 

 



80 
 

Cagnin (2010) adverte sobre problemas teóricos-metodológicos relativos ao estudo das 

Neurociências e da Neuropsicologia. Lima e Riechi (2013) salientam que o desenvolvimento 

das neurociências trouxe novos desdobramentos para as investigações a respeito da relação 

mente-corpo e que o caráter interdisciplinar se mostra o pilar da Neuropsicologia. Entretanto, 

para os autores, a dimensão interdisciplinar, no discurso contemporâneo, ainda não foi capaz 

de superar o histórico conflito das relações entre mente e corpo que estabelece duas concepções 

básicas, o dualismo e o monismo. 

 

Núcleo de Significação 3 - Discussões no campo teórico e metodológico na 

formação em Neuropsicologia 

 

Neste núcleo foi possível apreender os sentidos sobre a apropriação do conhecimento 

disponível relativo à Neuropsicologia, tanto como área de conhecimento quanto campo 

aplicado. Por esse ângulo, o discurso dos(as) entrevistados(as) registra diversidade 

epistemológica, preocupação já apontada no item anterior, com maior ênfase na interlocução 

com a Biologia e, portanto, com o campo da Medicina. O campo educacional foi inscrito como 

um desafio futuro, dadas as fragilidades formativas tanto do professor quanto do psicólogo 

quanto ao saber da Neuropsicologia.  

 

Para mim o conhecimento de Neuropsicologia, o saber, ele é multi ele é 

interdisciplinar e eu acho que ele encaixa em qualquer área. Então eu vejo 

assim, ele é um conhecimento que deve ser dado para todos, desde o professor, 

o médico, o fonoaudiólogo, todo mundo que atende, que entende essa questão 

do funcionamento cerebral, não falo da Avaliação Neuropsicológica em sim, 

mas esse funcionamento, de como acontece. 

 

Uma das saídas para esse dilema foi indicada pelo(a) Entrevistado(a) 1 e diz respeito ao 

papel do psicólogo escolar. Para ele(a), o psicólogo escolar faria a ponte necessária entre a 

Neuropsicologia e a Educação.    

 

Eu acho que o psicólogo escolar, ele faz essa mediação, e até os profissionais 

que vão atender essa criança. ... Mas eu acho que o psicólogo escolar... 

primeiro, eu acho que o pedagogo já deveria ter o conhecimento de Neuro. Eu 

acho que esse conhecimento de compreender a rota de aquisição de leitura, via 

lexical, via fonológica, como acontece o processo de aprendizagem, deveria ser 

um conhecimento do pedagogo ali. Então para mim, inicialmente não deveria 

ter tanto alguém para fazer essa interação, a gente traz essa informação, discute 

e ele consegue seguir com esse caminho. 
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Vale ressaltar, entretanto, que estudos críticos em Psicologia Escolar (Cabral & Sawaya, 

2001; Facci, 2009; Meira, 2003, 2000; Patto, 2009; Souza, 2010; Souza, 2009) se sustentam na 

lógica da não “Medicalização”, processo já discutido no item anterior. Nesse sentido, a ponte 

convocada pelo fragmento de discurso acima só se viabilizaria como resultado de um longo 

processo dialógico estabelecido entre diferentes instâncias institucionais e civis que penam 

sobre a formação em Psicologia em sua totalidade. Esse resultado certamente incidiria 

fundamentalmente na formação em Neuropsicologia. O principal desafio desse processo seria 

a superação, já proposta por Vigotski (1927/1997), do paradigma dualista que fragmenta objetos 

e favorece discursos culpabilizantes encobridores dos determinantes histórico-sociais.  

 

Eu acho que o psicólogo escolar, ele faz essa mediação, e até os profissionais 

que vão atender essa criança. ... Mas eu acho que o psicólogo escolar... 

primeiro, eu acho que o pedagogo já deveria ter o conhecimento de Neuro. Eu 

acho que esse conhecimento de compreender a rota de aquisição de leitura, via 

lexical, via fonológica, como acontece o processo de aprendizagem, deveria ser 

um conhecimento do pedagogo ali. Então para mim, inicialmente não deveria 

ter tanto alguém para fazer essa interação, a gente traz essa informação, discute 

e ele consegue seguir com esse caminho. 

 

Eu sou sonhadora, eu vislumbro toda possibilidade do mundo! (Risos). Porque 

eu acho que é uma parceria que super pode dar certo. Principalmente se a gente 

pega finalzinho do infantil e começo do fundamental, nossa a gente pega uma 

riqueza enorme, numa etapa em que a gente sabe que a estimulação pode fazer 

a diferença total. Então se a gente consegue pegar isso, e o professor entender 

a importância disso, plantar uma sementinha ali naqueles professores, a gente 

já consegue modificar muito. ... eu acho que o neuropsicólogo tinha que estar 

em todas as escolas, nem que fosse para uma palestra, para palestras para poder 

mostrar sinais de alerta que o aluno demonstra e a gente pode começar a 

perceber, porque por mais que eles estejam ali no dia a dia e tenham todo o 

conhecimento da pedagogia, as vezes vai faltar muita coisa do psicopatológico.  

 

Porque hoje nas escolas há uma tendência a servir na bandeja a medicação. E 

eu vejo que a maioria dos problemas de aprendizagem está nos problemas 

familiares e não na criança. E o neuropsicólogo daqui sai apto para fazer esse 

diagnóstico. Se é terapia familiar ou medicação. 

 

No discurso dos(as) coordenadores(as) evidencia-se a dimensão prática e técnica, 

reconhecidamente necessária para o exercício profissional (Yamamoto, 2012). Observa-se no 

discurso um realce nas competências avaliar fenômenos neuropsicológicos, realizar 

diagnósticos e elaborar relatos e pareceres técnicos. Nesse sentido, a especialização  lato sensu 

parece suprir as fragilidades da formação básica em Psicologia como apontado por Souza et al 
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(2011) justamente no eixo referente aos fundamentos teórico-metodológicos. Não obstante, a 

dimensão prática parece não estar acompanhada da dimensão teórica. Basta verificar que as 

menções a Luria se referiam à dimensão prática, desvinculada da teórica. O mesmo foi 

observado quando da referência aos representantes da Escola Americana de Neuropsicologia, 

como por exemplo, Muriel Lezak ou a canadense Brenda Miller. Portanto, a Neuropsicologia 

monista de Luria e Vigotski coabita com Neuropsicologia dualista dos modelos cognitivista da 

Escola Americana de forma acrítica.  

 

Nosso grande mestre, em que a gente mais se sustenta em análise clínica é o 

Luria. O Luria de certa forma é nossa grande inspiração, mas a gente se baseia 

muito no Lezak, Campbell, mas o Luria em raciocínio clínico é impressionante.  

No curso vocês têm disciplinas que estudam especificamente o Luria? Tem. Bem 

no comecinho a gente tem um módulo inteiro só da metodologia sistêmica do 

Luria, e durante o processo e nas supervisões a gente vai sempre resgatando e 

trazendo o raciocínio clínico para as discussões de caso. 

 

Núcleo de Significação 4 – Expectativas para a Formação em Neuropsicologia 

 

O último núcleo abordou os sentidos atribuídos pelos(as) coordenadores(as) para a 

formação em Neuropsicologia com enfoque no seu projeto ético-político. A importância desse 

núcleo se refere ao debate sobre a responsabilidade social da profissão. A análise do conteúdo 

do discurso permitiu identificar temáticas referentes: às expectativas quanto à formação; aos 

conflitos internos da área; à adequação às necessidades da população.  

A primeira temática referente às expectativas da formação foi contemplada na discussão 

do segundo núcleo. Contudo, vale apontar aqui algumas particularidades sobre a inserção da 

Neuropsicologia no Brasil e como foi sendo constituída a formação nesse campo do 

conhecimento. Vale ressaltar que nenhum curso de graduação no Brasil prepara o profissional 

para atuação em Neuropsicologia. A formação, portanto, ocorre em nível de Pós-Graduação ou 

prática supervisionada.  

Haase et al (2012) indicam o neurologista Antônio Branco Lefèvre (1916-1981) como 

o pioneiro da Neuropsicologia no Brasil, no início dos anos de 1970.  Ele utilizava o método 

Estudos de Casos proposto por Luria para a avaliação neuropsicológica dos pacientes das 

enfermarias e ambulatórios de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP.  Os autores 

ressaltam que Lefèvre organizou o exame neurológico evolutivo (ENE) para avaliar aspectos 

do desenvolvimento infantil (equilíbrio estático e dinâmico, coordenação apendicular, 
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sensibilidade, coordenação tronco-membros, tônus muscular, persistência motora e 

sincinesias). 

Maria Alice de Mattos Pimenta Parente publicou, em 1974, um estudo com 100 

pacientes neurocirúrgicos da então Escola Paulista de Medicina, também usando a avaliação 

neuropsicológica de Luria. A partir de 1984, ela passou a ministrar cursos sobre afasia na 

PUC/SP e, em 1987, em parceria com a fonoaudióloga Letícia Lessa Mansur da USP, criou o 

campo de estágio em Neurolinguística do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. Contaram para isso com a cooperação da Divisão de Clínica 

Neurológica e Clínica Médica, bem como com a parceria de Lúcia Iracema Zanotto de 

Mendonça (neurologista) e Wilson Jacob Filho (geriatra). Em 1990, Letícia Lessa Mansur criou 

um Programa de Aprimoramento em Neurolinguística no curso de Fonoaudiologia da USP-

campus São Paulo, com o objetivo de capacitar fonoaudiólogos à assistência e pesquisa na área 

de adultos e idosos portadores de distúrbios linguístico-cognitivos decorrentes do 

envelhecimento e de doenças neurológicas (Haase et al, 2012). É possível, portanto, observar 

que as raízes históricas da aproximação da  Neuropsicologia com a Fonoaudiologia se deram a 

partir da investigação do processamento cerebral da linguagem. Embora o escopo dessa 

dissertação não suporte uma discussão mais verticalizada dessa aproximação, cabe destacar 

dois direcionamentos dados à investigação decorrente dessa aproximação: a Programação 

Neurolinguística (PNL) e a Neurolinguística de orientação enunciativo-discursiva. Destas, a segunda 

se aproxima do paradigma Histórico Cultural, que tem a pesquisa qualitativa como uma maneira de 

produzir conhecimento em  Ciências Humanas (Pacheco, 2016).A psicóloga Cândida Helena 

Pires de Camargo, em parceria com o Professor Raul Marino Junior, teve uma importante 

trajetória no Brasil na avaliação neuropsicológica de pacientes com Epilepsia e outros 

transtornos neurológicos, através de um trabalho que culminou na formação de vários 

profissionais da área. (Haase et al, 2012) 

Nota-se que a inserção da Neuropsicologia em São Paulo coincide no modo como ela 

também entrou na cidade de Goiânia. Historicamente a parceria tem sido com a Neurologia. 

Observa-se também uma forte adesão da fonoaudiologia. Isso sugere que, apesar da origem da 

Neuropsicologia estar na Psicologia, conforme descrito no Capítulo II desse trabalho, houve 

um distanciamento entre elas. Isso é apontado no discurso de um(a) dos(as) entrevistados(as).  

 

Eu senti uma dificuldade sim em relação a alguns psicólogos, não 

neuropsicólogos, não por outras profissões, mas dentro da Psicologia mesmo. 

No Conselho, no Conselho de Psicologia, que eu acho que o Conselho de forma 
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geral tem uma visão muito mais social, a luta, a briga é muito mais pela questão 

social do que por outras brigas. Então o Conselho que acaba embatendo um 

pouco. E senti a dificuldade do Psicólogo em aceitar os outros profissionais a 

ter o conhecimento da Neuropsicologia, esse embate dos outros tendo a 

necessidade e o profissional querendo entrar numa briga de mercado. 

 

Vale ressaltar que, em 1989 foi fundada a Sociedade Latino Americana de 

Neuropsicologia, na cidade de Buenos Aires, e, em 1991, por ocasião do II Congresso Latino 

Americano de Neuropsicologia e do I Congresso Brasileiro de Neuropsicologia, foi organizada 

a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia – SBNp. Atualmente, esta Associação é sediada na 

cidade de São Paulo e certifica neuropsicólogos de todo o país, na forma complementar ao título 

de especialista fornecido por instituições de ensino, conferindo a qualidade da formação de 

profissionais na pesquisa e na clínica neuropsicológica. Além disso, também chancela a 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia à concessão de título de especialista em 

Neuropsicologia ao fonoaudiólogo que passar pela formação específica e atingir a pontuação 

necessária em uma prova de Certificação, bem como aceita como inscritos profissionais de 

diversas áreas do conhecimento associadas à Neuropsicologia, numa clara alusão ao seu caráter 

multidisciplinar (Haase et al, 2012).  

 

3.3.3 Análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 

Das IES cadastradas apenas quatro atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa, qual seja, ter 

pelo menos uma turma de egressos. Contudo uma das Instituições não participou da amostra devido a 

inconsistência no endereço informado, não sendo possível contato com a coordenação do curso.  Sendo 

assim somente três Instituições em negrito participaram desta pesquisa. Uma das Instituições foi 

apontada como chancela para um Instituto de Formação.  

A fim de conhecer como os cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu em Neuropsicologia na 

cidade de Goiânia estavam estruturados quanto a discussão do fenômeno da medicalização os 

Projetos Pedagógicos dos cursos constituintes da amostra foram explorados e analisados. Este 

conjunto de PPCs constitui o corpus submetido à análise. Foram incluídos os PPCs dos três 

cursos constituintes da amostra, representando 33,3% da população.  
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Tabela 4 –  

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia integrantes da amostra 

Instituição de 

Ensino 

Organização 

Acadêmica 

Categoria 

Administrativa  

Data de 

Funcionamento 

Carga 

Horária 

Vagas 

Autorizadas 

MEC 

Número 

de 

Egressos 

IES A Universidade Privada 

(sem fins 

lucrativos) 

22/11/2008 570 horas 60 146 

IES B Faculdade Privada 14/08/2015 800 horas 45 27 

IES C Faculdade 

 

Privada 10/10/2014 480 horas 50 30 

Nota. Dados obtidos no site do e-MEC (http//e-MEC.mec.gov.br/.Acesso em 10 setembro de 2018 

 

A análise do Projeto Pedagógico dos Cursos que atenderam aos critérios de inclusão foi 

baseada na estratégia elaborada por Seixas et al (2014). Essa estratégia metodológica agrupa a 

estruturação do PPC em três blocos distintos, sendo eles: I) fundamentos teóricos, filosóficos e 

pedagógicos, II) disciplinas e III) práticas profissionais. Tal estratégia está representada na 

Figura 10.  Nessa dissertação serão analisados os conteúdos relativos à discussão do fenômeno 

da medicalização circunscritos ao Bloco I e II dos PPC. O Bloco de Fundamentos do curso tem 

o seu conteúdo circunscrito a quatro tópicos distintos - justificativa para a criação do curso 

(justificativa), perfil esperado para o egresso do curso (perfil do egresso), competências e 

habilidades a serem trabalhadas durante a formação graduada no curso (competências e 

habilidades) e experiências, conteúdos e atividades que os alunos precisam cumprir para atingir 

o perfil de egresso aspirado pelo curso (processo formativo). O Bloco de Disciplinas detém o 

tópico Análise das ementas (Seixas, 2016). 

Figura 10 -  Estratégia de estruturação do PPC. 

 

Leitura Livre dos 
PPC

BlocoI

Fundamentos teóricos, 
filosóficos e 
pedagógicos

justificativa

perfil do egresso

competências e 
habilidades

processo formativo

Bloco II

Disciplinas

Análise das 
Ementas

Bloco III

Prática 
Profissional

local de atuação



86 
 

Uma primeira aproximação permitiu levantar o número total de disciplinas presentes em 

cada PPC, sendo possível também visualizar a presença ou não de elementos componentes do 

Bloco I, conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Elementos do PPC 

Instituição Disciplinas Perfil 

Egresso 

Justificativa Competências 

e Habilidades 

Processo 

Formativo 
IES A 10 Não Sim Não Não 
IES B 12 Nao Sim Não Não 
IES C 21 Nao Sim Não Não 

 

Os dados apontam que dos quatro elementos definidores do Bloco I – Fundamentos 

teóricos, filosóficos e pedagógicos, apenas o elemento Justificativa aparece em todos os PPC’s 

analisados. Portanto, é possível inferir que a formatação dos cursos de especialização em 

Neuropsicologia analisados se mostra consistente entre si quanto à despreocupação no 

estabelecimento do perfil profissional do aluno egresso, bem como na definição das habilidades 

e competências esperadas. De igual modo, em todos os PPC’s analisados, ficou evidente a 

ausência de definição dos critérios que regem o processo formativo desde o ingresso, passando 

pelas habilidades e competências, e, finalizando, no processo de avaliação. Quando analisadas 

as justificativas foi possível observar motivos diferentes em cada oferta de curso, não havendo 

coincidência entre as Instituições em nenhum dos aspectos levantados. A lista de motivos 

apresentados nos PPC’s analisados dizem respeito à consolidação de conhecimento ou da 

Instituição de Ensino; ao atendimento psicossocial e a interferência na saúde pública; e, ao 

trabalho multidisciplinar frente às alterações cognitivas. Com base nas informações descritas, 

é possível inferir que o currículo manifesto e expresso pelo elemento constitutivo do Bloco II 

– as disciplinas – parece não comportar um fundamento epistemológico consistente.  

A análise do material que constitui o Bloco II – as disciplinas – foi possível verificar a 

seguinte organização:  

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

A organização curricular da IES A distribui a formação em três grandes eixos: 

Fundamentos em Neurologia; Avaliação Neuropsicológica; e, Reabilitação Neuropsicológica. 

É possível notar uma tendência formativa consistentemente ancorada no paradigma biológico 

e nos fundamentos da neurologia como vetor explicativo das síndromes neurológicas e 

psiquiátricas.    

 

 

IES A

Fundamentos 
Neurologia

Neurociência

Sindromes 
Neurológicas

Síndromes 
Psiquiátricas

Avaliação 
Neuropsicológica

Reabilitação 
Neuropsicológica

Prática 
Supervisionada

120 hs

IES B

Funções 
Neuropsicológicas

Teoria de 
Luria

Neuroanatomia

Avaliação 
Neuropsicológica

Criança

Adulto

Idoso
Reabilitação 

Neuropsicológica

Prática 
Supervisionada

440 hs

Figura 11 - Distribuição curricular / IES A 

Figura 12 - Distribuição curricular / IES B 
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Na IES B é possível verificar maior relevância do contexto epistemológico da 

Neuropsicologia a partir do enfoque nas funções neuropsicológicas e da Teoria de Luria em 

interlocução com a Neuroanatomia, numa clara alusão aos aspectos estruturais e funcionais do 

sistema nervoso. Vale destacar  que o elemento de maior evidência nessa organização curricular 

refere-se à carga horária destinada à prática supervisionada (450hs), quase quatro vezes maior 

que a carga horária oferecidas pelas demais, sugerindo maior preocupação com o 

desenvolvimento de um raciocínio clínico a partir da observação clínica.  

 

 

 

 

 

A IES C se destaca pela presença da disciplina de Fundamentos de Neuropsicologia 

ancorada nos pressupostos de Luria. Contudo, apresenta dois módulos (Psicanálise e 

Psicodrama) aparentemente inconsistentes com a discussão proposta pelos fundamentos da 

Neuropsicologia, tanto no contexto teórico quanto no aplicado.   

IES C

Fundamentos de 
Neuropsicologia

Teoria de Luria

Síndromes Neurológicas

Avaliação 
Neuropsicológica

Reabilitação 
Neuropsicológica

Psicanálise

Psicodrama

Prática Supervisionada 

120 hs

Figura 13 - Distribuição curricular / IES C 
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Vale ressaltar que a estrutura curricular das três instituições não demonstra evidências 

de um diálogo epistemológico entre a Neuropsicologia e a Educação, sendo possível inferir que 

os cursos analisados comportam em seu projeto formativo um direcionamento ético-político 

favorável ao fenômeno da medicalização. 
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4 Considerações finais 

 

Essa pesquisa tomou como objeto a formação em Psicologia e teve como recorte os 

cursos os de Pós-graduaçao lato sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia.   

Partiu da problematização da expansão do ensino superior de psicologia, bem como da 

constituição histórica da neuropsicologia histórico-cultural. Para tanto, partiu das seguintes 

questões: a) Quando a neuropsicologia alcançou relevância em Goiânia? b) Como os cursos de 

pós-graduaçao lato sensu em Neuropsicologia na cidade de Goiânia posicionaram-se 

epistemologicamente? c) Quais desafios ético-políticos estão presentes no formato da Pós-

graduaçao lato sensu em Neuropsicologia quanto ao enfrentamento do fenômeno 

“medicalização da vida”? 

Para atingir os objetivos propostos optou-se por uma abordagem qualitativa, por via de 

uma metodologia que envolveu a pesquisa bibliográfica acerca do objeto em estudo, do 

referencial teórico empregado, além da busca em sites oficiais e análise dos projetos de três 

cursos lato sensu e da gravação de entrevistas com seus/suas coordenadores/as, as quais foram 

organizadas com a metodologia dos núcleos de significação.  

Problematizando o ensino superior de Psicologia a partir da análise de documentos 

oficiais, na sequência de uma reflexão sobre o processo de mercantilização da educação 

apontando suas raízes históricas, algumas tendências evidenciaram-se no que tange ao processo 

de formação em Psicologia que merecem ser destacadas nesse momento de conclusão.  A 

primeira, e mais importante, refere-se à queda na proporção das ofertas de vagas pelas 

Universidades. A concretização dessa tendência reverberará de forma nefasta na formação em 

Psicologia, incidindo diretamente sobre as diretrizes do curso. Tal incidência implicará em uma 

redefinição dos propósitos formativos, um novo perfil de curso e de egresso. Desnecessário 

mencionar que seria esperado menos flexibilização nos processos de autorização e 

reconhecimento de cursos assim como cobrança de medidas mais efetivas diante os resultados 

dos Exames. Contudo, os processos são complexos. 

A análise do panorama histórico da consolidação da pós-graduação no Brasil permitiu 

compreender como as contingências políticas e econômicas decorrentes do redirecionamento 

econômico neoliberal dos anos de 1980 e 1990, com largo incentivo ao setor de serviços, 

favoreceu a mercantilização da educação, principalmente no ensino superior, tornando amplo e 

promissor o mercado dos cursos da especialização lato sensu. Pode-se verificar também que os 

escassos mecanismos de controle legais destinados aos cursos lato sensu sustentados pela 
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invisibilidade a eles atribuída no âmbito acadêmico produtor de conhecimento, configurou um 

cenário de desvinculação acadêmica favorável ao descontrole na oferta de cursos, tornando esse 

nível de formação vulnerável à expansão mercantilista da educação superior.  A condição 

secundarizada, dentre as possibilidades de formação continuada, legitimou a histórica 

separação teoria e prática, distanciando a especialização lato sensu dos mecanismos que 

garantiriam a busca de qualidade negligenciando assim, a materialidade histórica que revela seu 

potencial pseudoformativo. Há que se dividir responsabilidades nesse processo.  

No tocante à especialização em Neuropsicologia o procedimento metodológico adotado 

permitiu registrar os dados em quatro núcleos: a) fatores determinantes para a constituição de 

um coordenador de curso; b) sentidos acerca de temas fundamentais que permeiam a formação 

em Neuropsicologia; c) discussões no campo teórico e metodológico na formação em 

Neuropsicologia; d) discussões ético-políticas.  

Nesse percurso foi possível constatar um direcionamento forte para a formação clínica 

de atendimento individual. Foi possível perceber também a ausência de uma discussão sobre os 

processos da escolarização ou da saúde mental, estando.  As principais barreiras percebidas 

para o campo incluem: falta de programas de treinamento acadêmico, falta de oportunidades de 

treinamento clínico, falta de disposição para colaborar entre os profissionais e falta de acesso a 

instrumentos neuropsicológicos. Há uma necessidade na América Latina de aumentar a 

regulamentação, melhorar os currículos de pós-graduação, melhorar a formação clínica 

existente, desenvolver programas de certificação profissional, validar os testes 

neuropsicológicos existentes e criar instrumentos culturalmente relevantes. 

Nossas conclusões apontam a constatação de que os cursos não estão construídos a partir 

de uma diretriz comum. Contudo, todos demonstraram alinhamento com a reprodução do 

modelo clínico de atuação mais orientados para o “saber fazer”. A formação eclética é 

predominante, na esteira organicista, medicalizante, focada no diagnóstico psicométrico, em 

prejuízo da promoção da qualidade de vida, da compreensão da educação como processo social 

que transforma o cérebro, bem como da formação dos profissionais para a reabilitação 

neuropsicológica. Consideramos, ainda, que essas características se contrapõem à perspectiva 

histórico-cultural; à sua valorização da análise dos sistemas funcionais complexos do cérebro 

humano, resultantes da formação cultural do indivíduo. 

 

  



92 
 

Referências 

 

A. R. Luria, F. I. (1985). Linguagem e desenvolvimento intelectual na criança (2ª ed.). (J. C. 

Almeida, Trad.) Porto Alegre, RS: Artes Médicas. 

Abrão, J. C. (2007). Trajetória dos marcos referenciais do lato sensu: da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1961 à Resolução nº 01 - CNE de 2001. Fonte: Anped: 

http://www.anped.org.br/ 

Aguiar, W. M., & Ozella, S. (s.d.). Apreensão dos sentidos: aprimorando a proposta dos núcleos 

de significação. R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 94, n. 236, p. 299-322, jan./abr. 2013.  

Aguiar, W. M., Soares, J. R., & Machado, V. C. (2015). Núcleos de Sognificação: uma proposta 

histórico-dialética de apreensão das significações. Cadernos de Pesquisa, 45(155), p. 56-75. 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/198053142818 

Alchieri, J., & Cruz, R. M. (2012). Avaliação Psicológica: conceitos, métodos e instrumentos. 

São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Ancona-Lopez, M., & (org.). (2012). Psicodiagnóstico: Processo de Intervenção. (3ª ed.). São 

Paulo: Cortez. 

Antunes, M. A. (2004). A Psicologia no Brasil no Século XX: Desenvolvimento Científico e 

Profissional. Em M. Massimi, M. d. Guedes, & (orgs), História da Psicologia no Brasil: 

Novos Estudos (pp. 109-152). São Paulo: EDUC. 

Antunes, M. A. (2008). Psicologia Escolar e Educacional: história, compromissos e 

perspectivas. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional. v. 12, n. 2 , Julho/Dezembro, pp. 469-475.  

Azevedo, M. L. (jul/set de 2015). Transnacionalização e mercadorização da educação superior: 

examinando alguns efeitos colaterais do capitalismo acadêmico (sem riscos) no Brasil - a 

expenaão privado-mercantil. Rev. Inter. Educ. Sup., 1(1), 86-102. 

Bastos, A. V., Gondim, S. M., Souza, J. A., & Souza, M. P. (2011). Formação Básica e 

Profissional do Psicólogo: uma análise do desempenho das IES no ENADE - 2006. 

Avaliação Psicológica, 10(3), 313-347. 

Bear, M. F., Connor, B. W., & Paradiso, M. A. (2002). Neurociências: desvendando o sistema 

nervoso (2ª ed.). (J. A. Quillfeld, Trad.) Porto Alegre: Artmed. 

Blanck, G. (2003). Prefácio. Em L. S. Vigotski, Psicologia Pedagógica (C. Scilling, Trad., pp. 

15-32). Porto Alegre: Artmed. 



93 
 

Borges-Andrade, J. E., Bastos, A. V., Andery, M. A., Guzzo, R. S., & Trindade, Z. A. (2015). 

Psicologia brasileira: uma análise de seu desenvolvimento . Universitas Psychologica,  

Botomé, S. P. (1979). A quem nós, psicólogos, servimos de fato? Psicologia, v. 5; n. 1, pp. 1-

15. 

Brasil (1962). Currículo mínimo para os cursos de Psicologia. Brasília: Ministério da Educação. 

Recuperado a partir de http://www.abepsi.org.br/portal/wpcontent/uploads/2011/07/1962-

curriculominimoparaoscursosdepsicologia. pdf14(3), 865-880. 

Brasil. (1965). Parecer nº 977/65, C.E.Su, aprov. em 3-12-65. Diário Oficial da União 

03/12/1965. 

Brasil. (1974). Decreto Nº 73.411 de 04 de janeiro de 1974. Brasilia: DF: Diário Oficial da 

União - Seção 1 - 7/1/1974, p. 129. 

Brasil. (1983). Resolução Nº 12/ 1983 - Conselho Federal de Educação. Brasilia: DF: Diário 

Oficial da União, 27/10/83 - Seção I - p. 18.233. 

Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil / 1988. Brasília: DF: Diario 

Oficial da União - 191 A, p.1. 

Brasil. (Março de 1996). Lei Nº 9.394, de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). Brasília: Diário Oficial da União - Ano CXXXIV, nº 248 - pp. 23.833 - 

27.841. 

Brasil. (15 de abril de 1997). Decreto nº 2.207, de 15 de Abril de 1997. (p. 7434). Diário Oficial 

da União - Seção 1 de 16/04/1997. 

Brasil. (2004). Lei Nº 10.861/04 . Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Brasilia: 

DF: Diário Oficial da União - 15/04/2004, p.. 3. 

Brasil. (2004). REsolução CNE/CES 8/2004. Brasilia - DF: Diário Oficial da União - Seção I - 

pp. 16-17. 

Brasil. (2004). Resolução Nº05. Fonte: Ministérioda Educação e Cultura. 

Brasil . (2007). Resolução CNE/CES 1/2007. . Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 

2007, Seção 1, pág. 9. 

Brasil. (2008). Resolução CNE/CES - Nº 5/2008. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de 

setembro de 2008, Seção 1, p. 14. 

Brasil. (2011). Resolução CNE/CES Nª 7/2011. . Diário Oficial da União, Brasília, 9 de 

setembro de 2011 – Seção 1 – p. 25. 



94 
 

Brasil. (2011). Resolução CNE/CES Nº 5/2011. Brasilia: DF: Diário Oficial da União - Seção 

I - p. 19. 

Brasil. (2016). Parecer CNE/CES Nº 245/2016. 

Brasil. (2017). Decreto Nº 9.235/2017 . (p. 1). Brasilia - DF: Diário Oficial da União. 

Brasil. (2018). Resolução CNE/CES Nº 1/2018. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 

2018, Seção 1, p. 43. 

Brozek, J., & Massimi, M. (1998). Historiografia da Psicologia Moderna. São Paulo: Ed. 

Loyola. 

Bueno, B. B. (2014). Os Fundamentos da Doutrina de Segurança Nacional e seu Legado na 

Constituição do Estado Brasileiro Contemporâneo. Revista Sul-Americana de Ciência 

Política, v. 2, n. 1, 47-64.  

Cabral, J. M. (2016). Arquitetura para a Infância: Evolução e caracterização dos jardins-de-

infância em Portugal desde 1882. Dissertação de Mestrado, Técnico Lisboa: Universidade 

de Lisboa. Fonte: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689244997255645/DissertacaoACabral.pdf 

Campos, R. M. (1998). Introdução à Historiografia da Psicologia. Em J. Brozek, M. Massimi, 

& (orgs), Historiografia da Psicologia Moderna (pp. 15-19). São Paulo: Edições Loyola. 

Cipolla, M. B. (2015). Um retrato de Luria. Em A. L. Luria, A construção da mente (pp. 193-

228). São Paulo: Ícone. 

Collares, C. A. L., & Moysés, M. A. A. (1996). Preconceitos no cotidiano escolar: ensino e 

medicalização. São Paulo: Cortez: Campinas, Unicamp: Faculdade de Educação/ 

Faculdade de Ciências Médicas. 

Collares, C. A. L., & Moysés, M. A. A. (2010). Preconceitos no cotidiano escolar: a 

medicalização do processo ensino-aprendizagem. Em Conselho Regional de Psicologia de 

São Paulo; grupo interinstitucional queixa escolar (Org.). Medicalização de crianças e 

adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos 

(pp.193-2011). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Cruces, A. V. V. (2006). Egressos de cursos de psicologia: preferências, especializações, 

oportunidades de trabalho e atuação na área educacional. Tese, Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. doi:10.11606/T.47.2006.tde-08082006-151346.  

Cury, B. M.; Ferreira Neto, J. L. (2014). Do curriculo mínimo às diretrizes curriculares: os 

estágios na formação do psicólogo. Psicologia em Revista. Belo Horizonte, v. 20, n. 3, p. 

494-512. 



95 
 

Duarte, N. (2013). A Individualidade Para Si: contribuição a uma teoria histórico-crítica da 

formação do indivíduo . Campinas-SP: Autores Associados. 

Evangelista, E. G. (1997). Educação e Mundialização. Goiânia: UFG. 

Fernandez, A. (1990). A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da 

criança e sua família. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Frigotto, G. (org). (1998). Educação e crise do trabalho:perspectivas de final de século. 

Petropolis: Ed. Vozes. 

Frigotto, G. & Ciavatta, M. (org.) (2001). Teoria e Educação no Labirinto do Capital.  2ª 

edição. Petrópolis, RJ: Vozes. 

Gazzaniga, M. S., Mangun, G. R., & Ivry, R. B. (2006). Neurociência Cognitiva. Porto Alegre: 

Artmed. 

Gebrin, V. S. (2012). O legado da Psicologia na conformação da criança na pedagogia nova no 

Brasil. Em E. Lourenço; R. M. Assis & R. H. F. Campos, História da Psicologia e contexto 

sociocultural: pesquisas contemporâneas, novas abordagens (pp. 263-273). Belo Horizonte: 

Editora PUC Minas.  

Gomes, C. A. (1999). Pós-Graduação Lato Sensu: Terra de Ninguém? Infocapes v.7, n. 2. 

Gondra, J. G. (2003). Medicina, higiene e educação escolar. Em E. M. Lopes, L. M. Filho, & 

C. G. Veiga, 500 anos de educação no Brasil (pp. 519-550). Belo Horizonte: Autêntica. 

Guzzo, R. S., & (org.). (2014). Psicologia Escolar. Desafios e bastidores na educação pública. 

Campinas, SP: Alínea. 

Guzzo, R. S., Mezzalira, A. S., Moreira, A. P., Tizzei, R. P., & Neto, W. M. (2010). Psicologia 

e Educação no Brasil: Uma Visão da História e Possibilidades nessa Relação. Psic.: Teor. e 

Pesq., Brasília, Vol. 26 n. especial, 131-141. 

Hobsbawm, E. (1995). Era dos extremos - o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: 

Companhia da Letras. 

Homskaya, E. D. (2001). Alexander Romanovich Luria: a scientific biography. New York: 

Plenum Publishers. 

Homskaya, E. D. (2001). Alexander Romanovich Luria: a scientific biography. New York: 

Plenum Publishers. 

Hüning, S. M., & Guareschi, N. M. (2005). O Que Estamos Construindo: Especialidades ou 

Especialismos? . Psicologia & Sociedade; V. 17, nº 1,jan/abr., p. 17-28;. 



96 
 

Hur, D. U. (2012). Política da Psicologia: Histórias e Práticas das Associações Profissionais. 

Psicologia USP, 23(1), 69-90. 

 

Illich, I. (1975). A expropriação da saúde: nêmesis da Medicina. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1975 

Jacoby, R. (1977). Amnésia Social: uma crítica à Psicologia conformista de Adler a Laing. Rio 

de Janeiro: Zahar Editores. 

Junior, A. D. (2015). Questões de método em Vigotski: busca da verdade e caminhos da 

cognição. Em S. C. Tuleski, M. Chaves, H. A. Leite, & (Orgs), Materialismo histórico 

dialético como fundamento da Psicologia Histórico Cultural: método e metodologia de 

pesquisa (pp. 43-82). Maringá: Eduem. 

Kosik, K. (1976). Dialética do Concreto (2ª ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Kristensen, C. H., Almeida, R. M., & Gomes, W. B. (s.d.). Desenvolvimento histórico e 

fundamentos metodológicos da Neuropsicologia Cognitiva. Psicologia: Reflexão e Crítica, 

2001, 14(2), pp. 259-274. 

Lacerda Junior, F. (2016). Marxismo e Psicologia: Notas críticas sobre epistemologismos, 

emancipação e historicidade. Em I. F. Oliveira, I. L. Paiva, A. L. Costa, F. Coelho-Lima, & 

K. Amorim, Marx Hoje (pp. 255-275). Outras Expressões. 

Lessa, S., & Tonet, I. (2011). Introdução à filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular 

Ltda. 

Lima, D. S., & Riechi, T. I. (2013). Epistemologia da neuropsicologia: fundamentos científicos 

da relação entre cérebro e comportamento. Psicol. Argum., 31(74), 495-505. 

Lisboa, F. S., & Barbosa, A. J. (2009). Formação em Psicologia no Brasil: um perfil dos cursos 

de graduação. Psicologia: Ciência e Profissão, 29(4), 718-737. 

Lourenço, E., Assis, R. M., Campos, R. H., & (orgs). (2012). História da Psicologia e 

Conxtexto Social: pesquisas contemporâneas e contexto sociocultural. Belo Horizonte: 

CDPHA. 

Luria, A. R. (1981). Fundamentos de Neuropsicologia. São Paulo: Universidade de São Paulo. 

Luria, A. R. (2015). A construção da mente. São Paulo: Ícone. 

Luria, A. R., & Yodovich, F. I. (1985). Linguagem e desenvolvimento intelectual na criança. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 



97 
 

Macedo, J. P., Candida Dantas, M. S., & Dimenstein, M. (out/dez de 2017). 

Transnacionalização do ensino superior: impactos nos processos formativos em Psicologia 

no Brasil. Psicologia: Ciência e Profissão, 37(4), 852-868. 

Machado, A. M., Souza, M. P., & (orgs.). (2010). Psicologia Escolar: em busca de novos 

rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Mancebo, D. (2009).  Formação em Psicologia: gênese e primeiros desenvolvimentos. Em Jacó-

Vilela, A. M.; Jabur, F.; Rodrigues, H. B. C. Clio-Psyché: histórias da Psicologia no Brasil. 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE. Disponível em 

www.bvce.org.  

Marinho-Araújo, C. M. (2014). Psicologia Escolar na Educação Superior: Desafios e 

Potencialidades. Em R. S. Guzzo, & (org), Psicologia Escolar: Desafios e Bastidores na 

Educação Pública (pp. 119-239). Campinas, SP: Alínea. 

Marinho-Araújo, C. M., & (org.). (2009). Paisologia Escolar: Novos cenários e contextos de 

pesquisa, formação e prática. Campinas, SP: Alínea. 

Martín-Baró, I. (2017). Crítica e Libertação na Psicologia: Estudos Psicossociais. Petrópolis: 

RJ: Vozes. 

Martins, L. M. (2006). As aparências enganam: divergêncas entre o materialismo histórico 

dialético e as abordagens qualitativas em pesquisa. 29ª Reunião Anual da ANPED, 1.  

Martins, M. (maio-agosto de 2010). História e Teleologia em Darwin e Marx para entender um 

debate. Passagens. Revista Inernacional de História Política e Cultura Jurídica, 2(4), 78-

93. 

Marx, K. (1988). O Capital: crítica da economia política. Livro I (3º ed., Vol. I). (R. B. Kothe, 

Trad.) São Paulo: Nova Cultural. 

Marx, K., & Engels, F. (2002). A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes. 

Massimi, M., Guedes, M. d., & (org). (2004). História da Psicologia no Brasil: novos estudos. 

São Paulo: Cortez. 

Medeiros, C. A. (2010). Política de pós-graduação lato senso no Brasil: configurações no 

período de 1964 a 1985. (Tese). São Paulo. 

Meira, M. E. (2012). Para uma crítica da medicalização na educação. Revista Revista Semestral 

da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, v. 16, n. 1, pp. 135-142. 

Mendes, S. L. (2015). SABERES, v. 1, n. 11, Fev., pp. 94-100. 



98 
 

Mendonça, S. G., Penitente, L. A., Miller, S., & (orgs). (2017). A questão do método e a Teoria 

Histórico-Cultural: bases teóricas e implicações pedagógicas. (S. P. Acadêmica, Ed.) 

Marília: Oficina Universitária. 

Moraes, V. S. (2013). A pós-graduação lato sensu da UFPA no contexto da mercantilização da 

educação superior. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará. Belem. Fonte: 

http://ppgedufpa.com.br/bv/arquivos/File/valeria_mest2013.pdf 

Moysés, M. A., & Collares, C. A. (2010). Dislexia e TDAH: Uma análise a partir da ciência 

médica. Em C. G. Interinstitucional, Queixa escolar. Medicalização de crianças e 

adolescentes. Conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doença de indivíduos 

(pp. 72-109). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Munhoz, D. E. (2006). Entre a universalidade da teoria e a singularidade dos fenômenos: 

enfrentando o desafio de conhecer a realidade. Emancipação, 6(1), 25-40. 

Nell, V. (1999). Luria in Uzbekistan: the vicissitudes of cross-cultural neuropsychology. (9. 4.-

5. Neuropsychol Rev, Ed.) Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10468376 

Neto, W. M., Oliveira, W. A., & Guzzo, R. S. (2017). Discutindo a formação em Psicologia: a 

atividade de supervisão e suas diversidades. Psicologia Escolar e Educacional. v. 21, n. 3 

Set/Dez, 573-582. 

Netto, J. (1982). Stalin: elementos para uma aproximação crítica. Em J. Stalin, Josif Stalin: 

política. São Paulo: Ática. 

Netto, J. P. (1982). Joseph Stalin: política. São Paulo: Ática. 

Netto, J. P. (2011). Introduçao ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular. 

Netto, J. P. (2015). Lenin: política cultural e dos artigos sobre Tolstoi. Em A. Deo, A. C. 

Mazzeo, M. D. Rio, (org), & S. P. Acadêmica (Ed.), Lênin: teoria e prática revolucionária. 

Marília: Oficina Universitária. 

Nitrini, R., Caramelli, P., & Mansur, L. L. (2003). Neuropsicologia Hoje. São Paulo : 

Universidade de Medicina da USP. 

Oliveira, R. P. (out de 2009). A transformação da educação em mercadoria no Brasil. Educação 

e Sociedade, 30(108), 739-760. 

Pacheco, M. C. (2016) Contribuições da análise microgenética às pesquisas em neurolinguística 

Estudos Linguísticos, São Paulo, 45 (2): p. 582-594.  

Pain, S. (1987). Psicopedagogia operativa: um tratamento operativo do deficiente mental. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 



99 
 

Pain, S. (1987b). A função da ignorância. A gênese do inconsicente. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Patto, M. H. S. (1999). A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

Pereira, S. L. (1975, maio). A formação profissional dos psicólogos: apontamentos para um 

texto. Psicologia, São Paulo, v.1, n. 1, pp. 15-20. 

Polidori, M. M., Marinho-Araújo, C. M., & Barreyro, G. B. (out/dez de 2006). SINAES: 

perspectivas e desafios na avaliação da educação superior brasileira. Ensaio: aval. pol.públ. 

Educ., 14(53), 425-436. 

Prestes, Z., & Tunes, E. (2017). Lev Vigotski, a revolução de outubro e a questão judaica: o 

nascimento da teoria histórico-cultural no contexto revolucionário. . Fractal, Revista 

Psicologia v.29 n.3 , 288-290. 

Purves, D. (2010). Neurociências (4ª ed.). Porto Alegre: Artmed. 

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., Lamantia, A.-S., Mcnamara, J. O., & 

White, L. E. (2010). Neurociências (4ª ed.). São Paulo: Artmed. 

Reis Filho, D. A. (2003). As Revoluções Russas e o Socialismo Soviético. São Paulo: UNESP. 

Rodrigues, A. d., & Araújo, J. V. (2015). Psicologia em Goiás: entre a conservação de um 

discurso higienista e a construção de um ideário pedagógico renovador. Em D. U. Hur, F. L. 

Júnior, M. d. Resende, & (orgs), Psicologia e Transformação: intervenções e debates 

contemporâneos (pp. 37-56). Goiânia: Editora UFG. 

Romanelli, N. (abr/jun de 2011). A questão metodológica na produção vigotskiana e a dialética 

marxista. Psicologia em Estudo, 16(2), 199-208. 

Romanelli, O. (1991). História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: RJ: Vozes. 

Rudá, C., Coutinho, D., & Almeida Filho, N. (2015). Formação em psicologia no Brasil: o 

período do currículo mínimo (1962-2004). Memorandum, 29, 59-85. 

Sacks, O. (1990). Contemporary Neuropsychology and the legacy of Luria. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associetes . 

Saviani, D. (2002). Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação. Campinas: SP: 

Autores Associados. 

Saviani, D. (2012). Escola e Democracia. 42ª ed. Campinas, SP: Autores Associados. 

Scosz, B. (1992). Psicopedagogia. Contextualização, formação e atuação profissional. Porto 

Alegre: Artes Médicas. 



100 
 

Segrillo, A. (Dezembro de 2010). Historiografia da Revolução Russa: Antigas e Novas 

Abordagens. Projeto História, 63-92. 

Seixas, P. d., Costa, A. L., Oliveira, A. M., Costa, J. P., & Yamamoto, O. H. (2016). As políticas 

sociais nas disciplinas dos cursos de graduação em Psicologia no Brasil. Psicologia em 

Pesquisa, 10(1), 9-16. 

Silva, C. L. (2012). Concepção histórico-cultural do cérebro na obra de Vigotski (Tese,USP). 

São Paulo: USP. Fonte: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22062012-

140612 

Silva, R. I. (2015). Sobre Psicologia e Ideologia na obra de L. S. Vigotski. Maringá, Paraná, 

Brasil. 

Silva, R. I. (2015). Sobre Psicologia e Ideologia na obra de L. S. Vigotski. Sobre Psicologia e 

Ideologia na obra de L. S. Vigotski. Maringá, Paraná, Brasil: Universidade Estadual de 

Maringá. 

Souza, M. P. (25 de agosto de 1996). A queixa escolar e a formação do Psicólogo. Fonte: 

TEDE: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde. 

 

Souza, M. P. R. (2000). A queixa escolar na formação de psicólogos: desafios e perspectivas. 

Em E. Tanamachi, M. Rocha & M. Proença (Orgs.), Psicologia e Educação: desafios 

teórico-práticos (pp.105-142). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Souza, M. P., Bastos, A. V., & Barbosa, D. R. (2011). Formação Básica e Profissional do 

Psicólogo: Análise do Desempenho dos estudantes no ENADE - 2006. Avaliação 

Psicológica, 10(3), 295-312. 

Souza, P. (2001). LDB e a educação superior. São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 

Souza, P. N. (2001). LDB e educação superior. São Paulo: Pioneira. 

Starling, R. R. (2002). Especializações em Psicologia: subsídios para uma discussão necessária. 

Psicologia: Ciência e Profissão. v. 22, n. 1, s/p. 

Teo, T. (2009). Philosophical Concerns in Critical. Em &. I. D. Fox, Critical psychology: An 

introduction (2nd. ed.). (pp. 36-52). London: Sage. 

Teo, T. ; Febbraro, A. R. (2003). Ethnocentrism as a form of intuition in Psychology. Theory 

& Psychology, 13(5): 673–694 

Toassa, G. (2006). Conceito de Consciência em Vigotski. Psicologia USP, 17(2), 59-83. 

Toassa, G. (2009). Emoções e vivências em Vigotski: investigação para uma perspectiva 

histórico-cultural. (Tese de Doutorado), Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 



101 
 

São Paulo, SP. Fonte: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-19032009-

100357/pt-br.php 

Toassa, G. (set/dez de 2016). Nem tudo que reluz é Marx: críticas stalinistas a Vigotski no 

âmbito da ciência soviética. Psicologia USP, 27(3), pp. 553-563. doi:101590/0103-

6564200140138 

Torres, L. (2017). A mercantilização da Pós-Graduação Lato Sensu no Brasil . Curitiba: 

Appris. 

Tourinho, E. Z. (jun. de 2003). A produção do conhecimento em Psicologia: a análise do 

comportamento. Psicologia Ciência e Profissão, 23(2), 30-41. 

Travassos, R., & Mourão, L. (2017). REsultado do Enade e Avaliação da Formação em 

Psicologia. Avaliação Psicológica, 15(3), 318-327. 

Tuleski, S. (2007). A Unidade Dialética entre Corpo e Mente na Obrade A. R. Luria: 

Implicações para a Educação Escolar e para a Compreensão dos problemas da escolarização. 

Tese de Doutorado, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Universidade Estadual 

de São Paulo. Araraquara, SP. 

Ustarroz, J. T. (2011). Neuropsicoloía - Neurociência y las Ciências "Psi". Cuad. Neuropsicol. 

v 5 nº1, 11-24. 

Viana, N. (2006). Introdução à Sociologia. Belo Horizonte, Minas Gerais: Altêntica. 

 

Vidal, D. G. (2003). Escola Nova e Processo Educativo. Em E. M. Lopes, L. M. Filho, & C. G. 

Veiga, 500 anos de educação no Brasil (pp. 519-550). Belo Horizonte: Autêntica. 

Vigotski, L. S. (1930). A transformação socialista do homem. (Especial Maxismo e 

Subjetividade). (M. I. Archive, Ed., & R. D. Vecchia, Trad.) Fonte: Especial Maxismo e 

Subjetividade: A transformação socialista do homem (Trad. R. D. S. Barros): 

http://www.gaeppe.unir.br/uploads/57575757/ 

Vigotski, L. S. (2010). A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: wmf Martins 

Fontes. 

Visca, J. (1991). Clínica Psicopedagógica. Epistemologia Convergente. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Vygotski, L. S. (1931/2000). História del desarrollo de las funciones psíquicas superiores (Vol. 

Tomo III). (L. Kuper, Trad.) Madrid, Espanha: Visor Dis. 

Vygotski, L. S. (1997). El significado histórico de la crisis de la Psicologia. Uma investigación 

metodológica (2º ed.). Madrid: Visor. 



102 
 

 

Vygotsky, L. S. & Luria, A. R. (1996). Estudos sobre a história do comportamento: símios, 

homem primitivo e criança. Porto Alegre: Artes Médicas.  

Weber, S. & Carraher, T. N. (1982). Reforma curricular ou definição de diretrizes? Uma 

proposta para o curso de Psicologia. Psicologia, v.8, pp. 1-13. 

Weiss, M. L. (1992). Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Wertheimer, M. (1998). Pesquisa histórica - por quê? Em J. Brozek, M. Massimi, & (orgs), 

Historiografia da Psicologia Moderna (pp. 22-41). São Paulo: Edições Loyola. 

Yamamoto, O. H. (2007). Políticas sociais, "terceiro setor" e "compromisso social": 

perspectivas e limites do trabalho do psicólogo. Psicologia & Sociedade. v. 19, n. 37, 30-37. 

Yamamoto, O. H., Costa, A., Seixas, P. S., & Amorim., K. M. (2010). Um balanço (provisório) 

dos estudos sobre a profissão.  Em O. H. Yamamoto, Em: Yamamoto, O. H.; Costa, A. L. F. 

(orgs). Escritos sobre a profissão de psicólogos no Brasil (pp. 97-100). RN.: EDUFRN. 

Yasnitsky, A. (2016). Unidad en la diversidad: el círculo de Vygotski-Luria como una red 

personal informal de académicos. Em R. V. Anton Yasnitsky, Vigotski Revisitado. Una 

história crítica de su contexto y legado (pp. 67-90). Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila 

Editores. 

 

Zanella, A. V. (2007). Questões de método em textos de Vygotski: contribuições à pesquisa em 

Psicologia. Psicologia & Sociedade; 19 (2): 25-33, 2007 

 

Zucoloto, P. C. S. V. (2007). O médico higienista na escola: as origens históricas da 

medicalização do fracasso escolar. Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. v.17; nº 1; pp. 

136-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA – 1 

 

ENTREVISTADORA: Como foi sua trajetória acadêmica, profissional desde quando você 

começou na faculdade fazendo Psicologia, seu primeiro curso?  Me conta um pouquinho dessa 

sua trajetória, acadêmica e profissional: 

ENTREVISTADO(A): Bom eu comecei em Ciências Exatas, em 1996. Na verdade, foi assim, 

o vestibular meu era para ser Direito, e, na hora de prestar eu coloquei Ciências Exatas, e aí 

entrei, fiz um ano de Ciências Exatas Quando na verdade eu descobri que não era Ciências da 

Computação, eu gostava muito de Psicologia já, mas até meu pai mesmo, porque eu estava na 

faculdade particular, um ano de Ciências da Computação, então o trocar de curso era muito 

complicado. Na época meu namorado pagou o vestibular para mim, então eu fiz o vestibular 

para Psicologia, na única faculdade que tinha Psicologia, era na IES X, que na época nem IES 

X era. E aí eu entrei em 97/2 na faculdade de Psicologia. Já na verdade, quando eu fui para a 

Psicologia, eu fui querendo alguma coisa que tivesse alguma similaridade com o raciocínio 

mais objetivo, e lógico que eu já vinha da Ciências Exatas, que era uma coisa que eu me 

identificava e gostava muito. E então quando eu entrei na Psicologia, eu cursei a faculdade e, 

no quarto período, na época minha, a gente fazia... foi uma época que a grade curricular era 

cinco anos e meio, aí no quarto período eu fiz Neuropsicologia com o(a) Doutor(a) A, foi 

quando eu vi Neuropsicologia e eu falei, bom é isso que eu quero.  

ENTREVISTADORA: Quando e como você se interessou pela Neuropsicologia? 

ENTREVISTADO(A): Então, eu apaixonei no(a)  Doutor(a) A, na matéria, eu vi uma relação 

que eu gostava muito e coincidentemente a matéria era junto com a do(a) Doutor(a) B   também, 

que era Psicopatologia. E aí, eu fui monitora deles por três anos. Então no segundo ano eu entrei 

como... eu assisti a matéria no segundo ano, e aí no terceiro então eu já entrei como monitora e 

fiquei três anos ali como monitora dessas duas disciplinas, de Psicopatologia e de 

Neuropsicologia. E aí eu já somei com o(a)  Doutor(a) A, fui para o ambulatório com ele(a) lá, 

ali eu já acompanhava ele(a). Eu comecei a atender ali com ele(a) mesmo, mais ou menos em 

2000. Na época, não tinha estágio em Neuropsicologia, não existia. Aí eu fiz o projeto para 

abrir um estágio, e na época eu descobri que tinha um professor que tinha sido diretor de um 

Centro de Reabilitação em Portugal e que, estava aqui em Goiânia atendendo em uma clínica 

com crianças autistas. Eu fui atrás dele e ele aceitou entrar no projeto, aceitou ser meu 



104 
 

supervisor, não era de Neuropsicologia porque ele não entendia de Neuropsicologia, mas o(a) 

Doutor(a) A dando o subsídio da Neuropsicologia com ele. Aí eu entrei então para o estágio, 

na Instituição A. Quando eu meu formei em 2002, eu já fui para o consultório do(a) Doutor(a) 

A e com seis meses de formada, eu fiquei como voluntária na Instituição A e no final das contas 

eles acabaram não conseguindo me contratar, porque não tinha concurso. Então eu fui 

contratada em outra Instituição com seis meses de formada. Eles estavam querendo um 

neuropsicólogo e não existia neuropsicólogo. Nesse processo no último ano quando eu entrei 

para o estágio também, veio um curso de São Paulo para Goiânia,  um curso de formação de 

um ano. E aí, eu fiz esse curso de um ano, de Avaliação Neuropsicológica. Isso foi em 2001, 

não existia especialização no Brasil. Estava criando-se a primeira especialização no Brasil em 

Neuropsicologia lá Instituição C nesse ano. Fiz a formação em Goiânia e entrei na Instituição, 

quando eu na verdade me assustei muito, porque tudo o que eu aprendi no curso, quando eu 

peguei os pacientes não tinha nada a ver. Eu pegava os pacientes bonitinhos lá no curso, 

atendia... quando eu chego na Instituição eram pacientes afásicos, pacientes agnósticos, 

pacientes que não falavam, não movimentavam e a gente tinha que avaliar. E aí então foi uma 

escola enorme para mim, fiquei lá por nove anos. O(a) Doutor(a) A me ajudou muito e o(a) 

Doutor(a) C também me ajudou demais. O(a) Doutor(a) C veio de outra cidade e foi muito 

meu(minha) professor(a) ali. E ali que eu fui aprendendo e entendendo a Neuropsicologia.  

ENTREVISTADORA: Então o seu percurso foi teórico-metodológico? Você foi lá à prática, 

interveio, conheceu a realidade e foi construindo, articulando isso com a teoria que você vinha 

acumulando? 

ENTREVISTADO(A): Porque era muito difícil ter teoria, não tinha livro, a gente tinha um 

livro em português que era do Roger Gil, não existia livro.  

ENTREVISTADORA: Como você entrou no curso de Neuropsicologia? Você idealizou tudo? 

Me conta esse processo de nascimento do Curso de Especialização em Neuropsicologia que 

você coordena. 

ENTREVISTADO(A): Então, primeiro eu estava lá e... como éramos poucos(as) 

neuropsicólogos(as)  em Goiânia, acho que não éramos cinco na época, então eu acabava dando 

muitas aulas em vários locais. Então foram formando-se os cursos de Neuropsicologia e eu era 

sempre professor(a), dei aula em Brasília, dei aula no Rio de Janeiro, em São Paulo, hoje vai 

Belém, vai Macapá, vários né! Londrina. E eu acabei entrando para a faculdade também, fui 

docente na matéria de Neuropsicologia em uma IES, e eu percebi a falha na formação dos 

cursos. Enquanto docente, eu percebi a dificuldade, e também trabalhando na Instituição e 
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quando eu fui aluna ali, eu percebi a dificuldade das pessoas entenderem que elas precisavam 

de prática para atuar e, precisavam entender um pouco aquela relação. Aí o(a) Doutor(a) A 

acabou montando uma especialização em Neuropsicologia, eu fui professor(a) dela, então eu 

não montei inicialmente a de Avaliação, e na necessidade de aprender a avaliar, agente montou 

uma de Reabi porque eu queria ser aluno(a) e não existia no Brasil. Então a gente montou uma 

de Reabi sem ter o conhecimento. Umas 300 pessoas. Aí eu peguei um livro de Reabi que tinha 

saído, montei os professores, montei a grade e pela necessidade nossa, a gente montou essa 

turma. Primeira turma. Foi onde nasceu o Instituto que dirijo. Aí eu professor(a) dos outros 

cursos, quando o(a) Doutor(a) A falou que iria parar de fazer a Pós de Neuropsicologia, eu fui 

conversar com a Doutor(a) A e falei que eu gostaria de montar, eu já tenho o Instituto e eu quero 

fazer de uma forma como eu acredito. Ele(a) deu a maior força, e eu montei a primeira turma. 

Agora a gente está indo para a sétima turma. Aí eu montei daquela forma como eu acreditava.  

ENTREVISTADORA: E como é essa forma que você acredita? Como foi implantado?  

ENTREVISTADO(A):  O que eu pensava é que as pessoas precisavam praticar para entender. 

Então eu queria uma carga horária prática muito maior do que uma carga horária teórica. Apesar 

de dar o subsídio teórico.... eu sempre via as pós-graduações que eu ia dar aula com muito 

conteúdo dos transtornos, das patologias, do funcionamento em cima de sono, de várias coisas, 

e pouco de função cognitiva. Que é o que eu vejo a necessidade maior do conhecimento do 

neuropsicólogo. Então o que a gente fez, um final de semana para cada função cognitiva, então 

um final de semana só para função executiva, dois para linguagem,  um só para memória, um 

só para percepção visual, um só para apraxia, focando até nessas outras que as pessoas não 

valorizam tanto e que eu sempre encontrava muito lá na Instituição. E tentei focar uma grade 

onde tivesse um conhecimento bem mais no funcionamento cerebral sim, mas dentro de cada 

função, aonde cada profissional que saísse entendesse muito de função cognitiva, não focando 

tanto na patologia, que a patologia depois ele conseguisse buscar, que era importante ele 

delinear o perfil cognitivo. E a partir do sexto mês, porque são dois anos de curso, um final de 

semana por mês, a partir do sexto mês eles ficariam por seis meses observando o nosso 

atendimento. Então primeiro ele via como era o que a gente atendia, e depois um ano atendendo 

e com campos de estágio. Então por exemplo, ele fica um mês, na observação era um mês, um 

mês no campo lá no Instituto, por exemplo, outro mês na polícia com um(a) superviso(a), outro 

mês aqui no consultório comigo. Fazia rodízio para conseguir pegar supervisores diferentes e 

públicos diferentes. Criar um repertório né!? Sim, tanto do profissional, porque hoje a gente 

tem visto muito, tem trabalho também nas competências no profissional, além do conhecimento 
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teórico. E na prática, de dois em dois meses também fazia o rodízio de campo. Então, ele ficava 

dois meses com cada supervisor para fazer os atendimentos, então ele ficava por um ano ali 

avaliando e fazendo essa troca. Seis meses em observação, e um ano em atendimento. Então 

um curso de dois anos, e só os seis primeiros meses que ele só via teoria, depois ele já associa 

teoria com a prática. E formar um curso pesado em termos de carga horária, porque são 800 

horas. E a gente sempre pensou no curso de uma forma de cobrança desse estudo também, eu 

sou aluna também e a gente sabe como acontece.  

ENTREVISTADORA: Quem elaborou a proposta do curso de uma forma geral? 

ENTREVISTADO(A): Tudo eu. Fomos mudando, hoje estamos na sétima turma, o sétimo 

projeto, tudo diferente. Ele veio sendo adaptado à medida da necessidade e da avaliação que 

você foi fazendo? E do que a gente vem adquirindo, por exemplo, eu vejo hoje que a gente tem 

cognição social e nas primeiras turmas não tinha o módulo de cognição social. Então foi 

adaptando, foi mudando algumas coisas. O que a gente percebia que estava indo de acordo com 

aquilo que a gente acredita da pessoa sair sabendo fazer, e a gente ia adaptando e melhorando.   

ENTREVISTADORA: Então esses momentos iniciais no curso foram momentos de 

aprendizado também?!  

ENTREVISTADO(A): Sim, eu pensei em um curso onde eu queria ter aprendido dessa forma, 

também. De certa forma a gente acabou sendo mais autodidata pela dificuldade, mas foi mais 

ou menos isso, no que eu fui aprendendo no percurso. 

ENTREVISTADORA: Quantas turmas têm em funcionamento atualmente? 

ENTREVISTADO(A): Em funcionamento duas turmas, duas turmas em funcionamento. Está 

concluindo uma agora e vai abrir outra, mas sempre a gente fica com duas turmas, porque é 

uma por ano que a gente abre. 

ENTREVISTADORA: Quanto egressos até o momento? 

ENTREVISTADO(A): Mais ou menos?! A primeira turma foi muito grande, foram 60 alunos. 

As próximas turmas eram em média de 45, tinham algumas de 53 outras de 37, então mais ou 

menos 45. 285 por aí? É. De Neuropsicologia, isso! Mais ou menos isso. A gente chegou a fazer 

cursos de formação, cursos menores também, mas...  

ENTREVISTADORA: E qual é o perfil, agora que você está formando uma turma de egressos 

e já está formando uma turma de ingressantes, qual sempre foi o perfil de egressos, o que você 

idealizou? 

ENTREVISTADO(A): O objetivo principal é que eles saiam bem formados em análise clínica, 

que ele entenda muito bem esse funcionamento e que ele saiba interpretar, independente do que 
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um teste passa, todo aquele conhecimento que ele vê e tudo o que ele vai percebendo ali do 

paciente, do que acontece. Então a gente tenta fazer de uma forma... nosso desejo é uma questão 

mais holística, uma necessidade de fazer essa análise desse indivíduo como um todo, e com 

muito raciocínio clínico. Sair do processo de testagem, de resultado de padronização, essas 

questões.  

ENTREVISTADORA: Qual é a legislação que embasa o projeto do Curso? 

ENTREVISTADO(A): Bom, tem uma legislação do MEC, eu não sei te falar o número, nem 

nada específico, mas a gente tem uma chancela de uma IES, nós somos parceiros. A IES é quem 

faz todo o trabalho, então a gente tem toda uma burocratização com relação ao projeto 

pedagógico, eles fazem todo o acompanhamento.  

ENTREVISTADORA: Você conhece o parecer do Conselho Nacional de Educação Nº 245 

do dia 04/05/2016? 

ENTREVISTADO(A):  Ah sim! Ele ainda não foi homologado, não é?!  

ENTREVISTADORA: Vocês adotam alguma concepção definida de educação profissional? 

Qual é a concepção que Instituto  adota a respeito da formação profissional, o que vocês 

acreditam que seja uma formação profissional? Vocês têm claro sobre isso, pensaram sobre 

isso?  

ENTREVISTADO(A):  O que é isso, a formação profissional em Psicologia especificamente 

e a formação profissional como um todo?  

ENTREVISTADORA: Quando você disse que você percebeu fragilidades, você já está 

dizendo, que você já tem uma concepção. Então é sobre ela, que eu gostaria que você falasse 

um pouco.  

ENTREVISTADO(A): Nessa formação, tudo que a gente idealiza e tem como objetivo é de 

que esse profissional seja muito bem formado, no sentido teórico e prático, que ele tenha uma 

proposta de fato de ajudar muito quem está precisando ali, e de que ele também... igual eu falei, 

a gente está trabalhando agora também em vários aspectos, tanto na formação de conteúdo em 

relação ao que ele pode ajudar naquela pessoa que vem buscá-lo, com olhar holístico, como 

agora também na formação dele, tanto em relação a condutas profissionais, até a forma de 

vestimenta, como ele se porta nessas situações, até situações, por exemplo, agora a gente já tem 

na nossa grade um módulo de empreendedorismo para ajudar o profissional que está sendo 

formado a se organizar também, enquanto uma empresa, enquanto um profissional liberal a 

seguir e fluir. Não sei se é mais ou menos isso! Mas a nossa concepção é de que a gente trabalhe 

o melhor possível, dando assim.... na verdade a gente dá tudo o que a gente pode, para que ele 
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consiga fluir. Dá e media para que ele também adquira aquele conhecimento, para que ele 

consiga fluir o mais independente e autônomo possível com a melhor qualidade que ele puder.  

ENTREVISTADORA: Qual é a concepção de Ser Humano? 

ENTREVISTADO(A): O ser em desenvolvimento, que está aberto e que tem potencialidades 

e suas fraquezas, e que a cada momento ele está pegando algo de alguém e dando algo para 

alguém, uma pessoa totalmente informação e sociável.  

ENTREVISTADORA: Não foi à toa que você colocou uma disciplina de Cognição Social. 

Você acha que impacta os alunos que veem esta disciplina, você observa se existe uma mudança 

de percepção, de perspectiva, nessa concepção de ser humano?  

ENTREVISTADO(A): Não acho que no módulo de Cognição, eu acho que é quando eles vão 

para o estágio, eu acho que desde a observação, desde a forma como a gente vai lidar, como a 

gente vai tratar, como a gente vai respeitar o outro, como a gente vai pensar nele ali e tentar 

fazer o que for possível. Eu acho que isso muda muito a visão de todos. A gente sempre tem 

um relato muito grande em relação a isso, sabe. E o cuidado com o aluno, a gente tem muito 

cuidado com o aluno também, a gente vê alguns desestabilizados em algumas situações, e a 

gente tem todo esse cuidado do perceber, do chegar e apoiar de alguma forma.  

ENTREVISTADORA: Em sua opinião, como você analisa a relação, a forma como a 

Neuropsicologia se relaciona com outros campos do saber? No caso, com o saber médico, com 

o saber que circula em outros setores sociais, na escola, na própria família.  

ENTREVISTADO(A):  Para mim o conhecimento de Neuropsicologia, o saber, ele é multi ele 

é interdisciplinar e eu acho que ele encaixa em qualquer área. Então eu vejo assim, ele é um 

conhecimento que deve ser dado para todos, desde o professor, o médico, o fonoaudiólogo, todo 

mundo que atende, que entende essa questão do funcionamento cerebral, não falo da Avaliação 

Neuropsicológica em sim, mas esse funcionamento, de como acontece. E mesmo o psicólogo, 

em outras abordagens, eu vejo aqui, o quanto é gritante, o quanto elas mudam a atuação a partir 

do conhecimento que elas adquirem de Neuropsicologia.  

ENTREVISTADORA: E você percebe que nessa relação, com esses diferentes saberes, essas 

áreas afins, você percebe algum tipo de conflito? Você já se deparou com alguma situação 

conflituosa em que você teve que de alguma forma lidar com esse conflito da Neuropsicologia 

com essas áreas afins? 

ENTREVISTADO(A): Eu sou muito pacífico(a) e tenho dificuldade de perceber algumas 

coisas. Então às vezes a pessoa fala: Ela está irritada! E eu falo: Irritada onde? (Risos). Na 

minha relação, tanto dentro do hospital que eu trabalhei, como aqui, nas escolas, eu sempre tive 
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muita tranquilidade em transitar e ver. Eu senti uma dificuldade sim em relação a alguns 

psicólogos, não neuropsicólogos, não por outras profissões, mas dentro da Psicologia mesmo. 

No Conselho, no Conselho de Psicologia, que eu acho que o Conselho de forma geral tem uma 

visão muito mais social, a luta, a briga é muito mais pela questão social do que por outras brigas. 

Então o Conselho que acaba batendo um pouco. E senti a dificuldade do Psicólogo em aceitar 

os outros profissionais a ter o conhecimento da Neuropsicologia, esse embate dos outros tendo 

a necessidade e o profissional querendo entrar numa briga de mercado. Para os psicólogos, que 

não é Psicologia, o Neuropsicólogo pega isso e fala é só nosso, não é de mais ninguém.  

ENTREVISTADORA: E você atribui isso a quê? Qual é sua hipótese?  

ENTREVISTADO(A): Insegurança, falta de conhecimento.  

ENTREVISTADORA: Tanto de um lado, quanto de outro?  

ENTREVISTADO(A): Eu acho.  

ENTREVISTADORA: Embora você acredite que a Neuropsicologia seja interdisciplinar, mas 

metodologicamente não está conseguindo fazer esta mediação?  

ENTREVISTADO(A): É! Porque as pessoas sempre pensam na Avaliação Neuropsicológica 

e, eu vou ganhar o meu dinheiro em cima da Avaliação, aí vem o fonoaudiólogo e vai avaliar o 

que eu vou avaliar, vai tirar o meu público.  

ENTREVISTADORA: De uma forma geral você acha que, tanto psicólogos como não 

psicólogos reduzem a Neuropsicologia a Avaliação Neuropsicológica?  

ENTREVISTADO(A): De grande parte sim, e tira o olhar do paciente para o olhar em si. 

Porque se você pensa no benefício de um paciente, você tem uma discussão em cima de um 

paciente que tem uma alteração de linguagem e eu tenho uma discussão com uma Fono, com 

um conhecimento em Neuropsicologia associado ao método, a gente vai chegar a uma proposta 

muito diferente do que se eu tentar sozinha seguir com isto. Então e acho que é isso, as pessoas 

deixam de pensar no propósito, que é a questão de saúde, do que a gente faz, para pensar numa 

briga de mercado, numa briga de ego, a insegurança. Bom, eu acho! Eu imagino que seja um 

pouco disso.  

ENTREVISTADORA: Você acredita que o seu Curso atende as necessidades atuais da 

população? 

ENTREVISTADO(A): De certa forma sim, quando a gente pode fazer, a gente faz, a gente 

tenta né! É uma população muito carente de uma forma geral em profissionais, agora acho que 

está sendo suprido um pouco mais, mas de Avaliação. Então, tanto o conhecimento que a gente 

passa que vai sendo continuado, como a clínica social, a gente tem uma clínica social de 
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atendimento para tentar suprir de alguma forma a necessidade e dar o conhecimento para as 

pessoas. Além do que a gente consegue, lá no Centro X e em outros Centros que a gente começa 

há expandir um pouco esse atendimento.  

ENTREVISTADORA: E essa clínica social, me fala um pouquinho dela. Como ela funciona?  

ENTREVISTADO(A): Então, é uma clínica social com atendimento gratuito, gratuito mesmo, 

a gente até estava repensando em algumas questões, até por uma questão jurídica, mas até então 

não, ela é gratuita. Mas a gente fez algumas parcerias para que a gente desse uma oportunidade 

para aquelas pessoas que de fato precisam e aquelas que têm uma condição, que consigam 

buscar algo no valor menor, mas que vá buscar em alguma situação. Então a gente fez algumas 

parcerias com um CAIS, com o Conselho Tutelar, com o SEMAE e aí eles encaminham os 

pacientes para a gente poder fazer a avaliação. 

ENTREVISTADORA: E quem atende são os alunos do Curso? 

ENTREVISTADO(A): Os alunos. Quando é aquele período de observação é o supervisor que 

atende e o aluno acompanha, e quando entra no atendimento ele atende pelo aluno e o supervisor 

acompanha semanalmente.  

ENTREVISTADORA: Você tem ideia de qual é o fluxo de pacientes que circulam na sua 

clínica?  

ENTREVISTADO(A): Não tenho, mas a gente descobre! (Risos). É um fluxo sempre de 20 

pessoas em atendimento, mas assim, lá no Centro X também é gratuito e lá no W também é 

gratuito, na verdade todos os campos de estágio são de atendimentos gratuitos. 

ENTREVISTADORA: Você tem algum referencial teórico que você adota para sustentar o 

Curso? Qual seria o referencial teórico? 

ENTREVISTADO(A): Nosso grande mestre, em que a gente mais se sustenta em análise 

clínica é o Luria. O Luria de certa forma é nossa grande inspiração, mas a gente se baseia muito 

na Lezak, Campbell, mas o Luria em raciocínio clínico é impressionante.   

ENTREVISTADORA: No curso vocês têm disciplinas que estudam especificamente o Luria?  

ENTREVISTADO(A): Tem. Bem no comecinho a gente tem um módulo inteiro só da 

metodologia sistêmica do Luria, e durante o processo e nas supervisões a gente vai sempre 

resgatando e trazendo o raciocínio clínico para as discussões de caso.  

ENTREVISTADORA: Vocês têm no curso de vocês alguma coisa relacionada junto o Luria 

de Vygotsky, ou não?  
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ENTREVISTADO(A): Acaba sendo muito próximo né! Tem uma parte infantil e a parte de 

leitura e escrita que a gente traz no Vygotsky, traz um pouco de teoria, mas é tudo muito 

próximo eu acho, Luriano e Vygotsky quase parceiros, né! 

ENTREVISTADORA: Você acha que a escolha desse referencial contribui para a 

compreensão do fenômeno da medicalização? 

ENTREVISTADO(A): Eu acho que não contribui. Porque o foco é muito em cima das 

dificuldades e com pensamento em cima da questão sociocultural, de vivência, de pessoa ali 

com uma importância muito grande. O olhar não é de que tudo seja orgânico, e mesmo que seja 

em algumas situações, esse orgânico pode ser trabalhado num processo de alteração de um 

ambiente ou de um comportamento sem que seja necessária uma questão farmacológica.  

ENTREVISTADORA: Então na verdade você contribui para entender o processo do 

fenômeno de medicalização! Mas existe uma disciplina que você vai falar o que é 

Medicalização, definir a medicalização, ou não?  

ENTREVISTADO(A): Existe farmacologia. Todo o processo que é dado por um médico, mas 

que ele é biomédico e que ele tem um olhar diferente, sabe, e é super legal esse profissional que 

vem. Então tem uma matéria sobre farmacologia de uma forma geral, e eu acho que é o estágio 

que vai trabalhando a relação do que é, do quando, do como. E a gente tem uma tramitação 

muito legal, tem muitos médicos, por exemplo, tem médicos que ligam e questionam: você acha 

que eu entro ou não entro com essa medicação agora, o que você pensa em relação a isso? A 

gente tem uma troca legal.  

ENTREVISTADORA: De alguma forma existe no curso um momento, uma disciplina ou uma 

situação de estudo de casos que os transtornos de aprendizagem têm uma relevância? 

ENTREVISTADO(A): A gente tem três módulos que é de Avaliação da criança, do adulto e 

do idoso, nesses módulos a gente fala dos transtornos específicos da criança, dos transtornos do 

adulto, dos transtornos do idoso. E ali a gente discute a gente sempre tenta trabalhar o raciocínio, 

não em cima de critérios de classificação diagnóstica, mas do funcionamento e de algumas 

coisas de base que sustenta e que (...). O diagnóstico independe, a gente precisa ter claro o perfil 

da pessoa, que a partir dali a gente tem toda uma direção. O diagnóstico vai vir, o médico vai 

falar, ele vai acontecer. Às vezes a gente até discute algumas coisas com relação ao diagnóstico, 

mas o principal é compreender o indivíduo, no ambiente que ele está, nas dificuldades que ele 

tem, nas facilidades, a gente pensa muito nisso.  

ENTREVISTADORA: Quais são os limites do social e do orgânico, como acontece essa 

interação entre o social e o orgânico? 
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ENTREVISTADO(A): A questão é bem essa, o quanto é desadaptativo. O quanto isso está 

interferindo na vida dele de uma forma desadaptativa, tanto pessoal como disfuncional, tanto 

pessoal como familiar e profissional, em alguma situação está sendo disfuncional, 

desadaptativo, a gente pensa nisso enquanto algo, algum transtorno, não que o outro que não 

esteja, não tenha que ser levado em atenção, também, mas ele está além de um ponto de corte. 

O ponto de corte que a gente estabelece é a desadaptação que vai variar de indivíduo para 

indivíduo, cada um tem um limiar, uma história. Essas matérias de criança, adulto e idoso, a 

gente tinha professores de fora que davam, e a gente nunca conseguia pegar aquilo que a gente 

queria. E aí de alguma forma que assumiu as matérias, eu assumi a infância e meu(minha) 

sócio(a) assumiu a de adulto, tem a de idoso, que são pessoas que estão aqui e conhecem essa 

linguagem.  

ENTREVISTADORA: Você acredita que a atuação do Neuropsicólogo tem um impacto na 

educação escolar? Porque e como? 

ENTREVISTADO(A): Eu acredito. Não acho que todo mundo sai compreendendo isso, acho 

que é um processo. Às vezes, muitos acham que eu tenho que ler, fazer um relatório e passar 

isso em cima de função e não entende o processo de família, de escola e de desempenho da 

criança e como manipular isso, ou movimentar, ou trabalhar com isso. Mas eu acredito que 

exista sim, uma interferência grande, um benefício muito grande em relação a isso, até na 

estratégia de ensino daquela criança. Por exemplo, hoje eu estava com uma criança em uma 

escola, conversando com os professores, é uma criança que tem uma dificuldade muito grande 

de leitura, e teve uma professora que tinha um pouco de dificuldade no processo de 

alfabetização dela, uma alfabetização que foi sócio interacionista, e ela tem uma dificuldade 

muito grande de consciência fonológica, o processo dela dever ser... ela precisa também de um 

processo de alfabetização fônica. Então eu estava lá trabalhando com as professoras e pensando 

em um profissional, e pensando em como a gente poderia fazer para que ela fosse para esse 

processo, ela já está no terceiro ano e não sabe ler e escrever.  

ENTREVISTADORA: Como você enxerga essa articulação, Neuropsicologia e Escola? 

Quem seria na verdade, esse profissional que faria essa mediação entre a Neuropsicologia e o 

professor, para atender esse aluno? 

ENTREVISTADO(A): Eu acho que o psicólogo escolar, ele faz essa mediação, e até os 

profissionais que vão atender essa criança. No caso dessa criança foi encaminhada para uma 

fonoaudióloga e para uma psicopedagoga, ela foi para uma psicopedagoga também. Mas eu 

acho que o psicólogo escolar... primeiro, eu acho que o pedagogo já deveria ter o conhecimento 
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de Neuro. Eu acho que esse conhecimento de compreender a rota de aquisição de leitura, via 

lexical, via fonológica, como acontece o processo de aprendizagem, deveria ser um 

conhecimento do pedagogo ali. Então para mim, inicialmente não deveria ter tanto alguém para 

fazer essa interação, a gente traz essa informação, discute e ele consegue seguir com esse 

caminho.  

ENTREVISTADORA: O que você está falando, então, você está sugerindo que existe uma 

falha, vamos dizer assim, na formação desse pedagogo?  

ENTREVISTADO(A): Não só do pedagogo, porque eu vejo isso em vários profissionais da 

saúde também, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, de uma forma geral, o próprio psicólogo 

que não tem o conhecimento de Neuropsicologia.  

ENTREVISTADORA: O que é a Neuropsicologia para você? 

ENTREVISTADO(A): Para mim a Neuropsicologia na verdade é uma ciência que estuda o 

funcionamento cerebral através do comportamento, então é, como é o funcionamento do nosso 

cérebro, de uma forma geral de interação, de conexão, então tanto na atuação de uma forma 

geral de fala, de linguagem, de memorização, de todo o processo nosso. E ela acaba 

compreendendo um pouco como é esse funcionamento, é a engrenagem, eu falo que é como 

entender o motor do carro para eu saber qual é o problema que está acontecendo ali. Um 

exemplo mesmo, teve um paciente agora que estava aqui na clínica, e todo mundo tentando 

trabalhar com ele um quadro de delírio, quando a gente foi ver ele estava com uma Agnosia 

uma Prosopagnosia, não era um delírio. Ele está entrando num quadro demencial, e ele poderia 

ter tanto delírio, quanto a prosopagnosia, e se pensavam no delírio e na verdade ele estava na 

prosopagnosia. O foco de intervenção modifica com base no raciocínio.  

ENTREVISTADORA: Isso que você está dizendo, se o professor não tem essa compreensão 

dessas vias, tanto a via léxica, quanto a via visual é muito fácil deslocar tudo para o 

comportamento, não é!?  

ENTREVISTADO(A): Essa mesma professora, agente conversando hoje, ela... tentando 

mostrar que ela precisa deixar ela fazer sozinha e parar de copiar, mas ela não dá nenhum 

subsídio de suporte fonológico para ela entender e fazer sozinha. Até eu falar para ela: Olha é 

a mesma coisa que você pegar um livro em japonês e eu falar, faz! Faz sozinha, você precisa 

aprender o Japonês sozinha.  

ENTREVISTADORA: Acertos e dificuldades vivenciados por você nesse processo de 

formação em Neuropsicologia que você proporciona. O que você qualificaria como um grande 

acerto e uma grande dificuldade? 
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ENTREVISTADO(A): Em cima de acerto, eu acho que é a prática. Eu acho que focar na 

prática, ensinar a prática, ter uma carga horária em cima disso, eu acho que é o grande acerto, 

eu acho que é o que a gente consegue melhor resultado. E mesmo no ensino, tentando ensinar 

como se faz, e não ensinando o que está no livro. O desafio eu acho que ainda é a prática 

também! Também eu acho que é a prática, que é um desafio muito grande, o comprometimento 

das pessoas, às vezes a gente quer que a pessoa se envolva de uma forma que não vem, e a 

prática apesar de tudo, ela assim, é muito difícil organizar isso, fazer com que... a gente entrar 

dentro do consultório, estar vendo de fato que eu estou supervisionando algo que alguém está 

relatando, não sei ainda se ela está relatando o que aconteceu mesmo, ou não.  

ENTREVISTADORA: O que você acha dessas chamadas, a exemplo: A Neuropsicologia 

Forense. A Neuropsicologia do Sono. A Neuropsicologia do Casamento? 

ENTREVISTADO(A): Tem algumas questões, por exemplo, forense, do sono, se a gente for 

pensar tem alguns aspectos científicos e muito bem fundamentados. Mas o termo Neuro, 

Neurociência ele está sendo? Até Neuro Food já existe, eu não sei se você já viu. É o boom do 

momento, eu acho que é otimização, melhora o meu desempenho, eu quero melhorar o 

desempenho do meu filho, então tudo que é Neuro o pessoal tem usado de uma forma... eu vejo 

até as vezes umas redes, que eu sigo no Instagran, as vezes uma coisas que eles postam mesmo 

religiosas: Neuropsicólogo afirma, não sei o quê! Então tem alguns livros que se chama Neuro 

Mitos, que são para desmistificar aí essas questões de Neuro. Mas é usado de forma de puro 

marketing. 
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ENTREVISTA - 2 

 

ENTREVISTADORA:  Como foi sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional? 

ENTREVISTADO(A): Eu me formei aqui em 2002, e, terminando aqui a graduação, eu me 

mudei para outra cidade onde eu fui buscar especialização. Inicialmente a intenção era, ou 

Sistêmica, ou Neuropsicologia. Duas áreas completamente contraditórias! (Risos). Mas eu tinha 

uma afinidade com a Sistêmica que era minha área de estágio, e gostava muito da 

Neuropsicologia porque ela me respondia algumas coisas mais práticas, mais objetivas, menos 

subjetivas dentro da Psicologia. E como quando eu cheguei lá, eu me deparei com o curso de 

Sistêmica que tinha acabado de iniciar e eu não poderia entrar mais, só no ano seguinte. Mas 

assim, como logo em seguida, três meses em seguida, começaria um de Neuro aí acho que foi 

onde eu já resolvi decidir minha vida.  A pós-graduação lá era de dois anos, então eu fiz de 

2003 a 2005.  

ENTREVISTADORA: Quantas horas?  

ENTREVISTADO(A): Não me lembro quantas horas! Não teve estágio nesta época, porque 

era uma formação multiprofissional, então a gente tinha a parte, uma parte que ficava para 

estágio também de profissionais da Psicologia, mas exclusivo com instrumentos, porque a gente 

não tinha contato com instrumento, porque como tinha médicos, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, então não podia ter o contato com o instrumento. Mas foi muito rico também 

por outro lado, porque a gente tinha muita troca bacana. Aí lá eu já comecei a atuar na 

Neuropsicologia, e alguns anos depois eu voltei para Goiânia. Voltando para Goiânia eu sabia 

que queria continuar com isso, até porque depois que a gente começa com a Neuropsicologia a 

gente não quer mais fazer terapia. Psicoterapia já não faz mais sentido, para mim, para o meu 

fazer. E aí no que eu voltei, eu voltei praticamente recém-formado(a) em Goiânia, eu saí daqui 

eu tinha, minha colação de grau tinha sido em um fim de semana, na semana seguinte eu mudei, 

eu não tirei nem CRP aqui, eu já tirei direto lá. Então voltei recém-formado(a), sem contato 

nenhum profissional. Aí eu voltei e fui buscar alguns lugares, um deles que eu achei, estava 

abrindo inscrição para uma Instituição, como se fosse um aperfeiçoamento profissional. E aí, 

mesmo sabendo que era sem nenhuma renda, eu falei: Eu vou, porque eu preciso fazer uma 

Rede Profissional, uma rede se restabelecer, e pegar mão de novo em algumas outras coisas, 

porque lá eu fiquei trabalhando atuando muito na geriatria. Então eu trabalhava só com 

Avaliação de adulto e idoso. Adulto muito pouco, mais idoso. Então eu queria pegar mão, 

porque a gente fica fora, e tudo muda.  
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ENTREVISTADORA: Você usava a Bateria CERAD?  

ENTREVISTADO(A): CERAD. Na época ainda não conhecia e ADAS-Cog. Adoro ele, eu 

fiz um treinamento para uma pesquisa, eu e a M. fizemos formação em Miami. E aí voltei, 

entrei no aperfeiçoamento, e assim foi uma experiência fantástica. Antes de concluir um ano do 

aperfeiçoamento eu fui contratada que é minha bagagem de vida, fiquei até dois anos atrás, e 

naquele prazo eu disse que não dava para conciliar filhos, instituição de bater ponto, aí eu pedi 

demissão, falei chega! Foi meu limite. E nesse intervalo também eu comecei a trabalhar em 

uma Instituição com o atendimento de crianças, e aí comecei, fiquei com eles também lá por 

dois anos, os dois primeiros anos, e consultório particular.  

ENTREVISTADORA: Quando e como você interessou pela Neuropsicologia?  

ENTREVISTADO(A): Na verdade quando eu me interessei já foi na faculdade com o(a) 

Doutor(a) A. Com o(a) Doutor(a) A eu já tinha dito: Nossa! Gostei disso, achei interessante. 

Então na faculdade a gente já tem as primeiras afinidades, tanto que depois quando eu formei 

eu disse: Eu tenho duas opções dentro do leque de Psicologia. Eu tinha duas opções dentro do 

que eu conheci. 

ENTREVISTADORA: E nesse curso que você está coordenando, como você entrou nele e 

como ele foi implantado? 

ENTREVISTADO(A): Eu não se te falar muito da implantação desse curso. Eu fui 

convidado(a) no final da primeira turma dele, para poder coordenar o estágio, e aí assumi o 

estágio dele. Então, eu e uma colega assumimos o estágio, e desde então, a gente começou a 

dar alguns palpites para a construção dele, algumas contribuições. Porque é um curso que 

inicialmente foi montado por uma fonoaudióloga e uma enfermeira. E aí elas solicitaram 

pessoas da área para coordenar em parceria, porque elas viram que era muito difícil entender e 

Neuropsicologia demanda bem muito por isso. Então na primeira turma a gente entrou nessa 

época, como professor(a) no final e supervisor(a) de estágio, aí as segunda turma, a gente 

trocando uma ideia deu uma orientação sobre alguns módulos que talvez não seriam tão 

interessantes ou então que pudesse ser substituídos por outros que fosse mais interessantes para 

a Neuropsicologia, e aí no ano passado veio o convite para poder assumir a coordenação, isso 

já na terceira turma. Ele está agora na quarta turma.  

ENTREVISTADORA: E tem quantas turmas em funcionamento?  

ENTREVISTADO(A): Atualmente está acontecendo a quarta turma, a terceira turma finalizou 

agora em Abril. Geralmente é uma turma por ano.  
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ENTREVISTADORA: Quantos egressos até o momento nessas três turmas que já 

terminaram?  

ENTREVISTADO(A): Foi uma média de 20 alunos cada turma, de 18 a 20 alunos. São turmas 

pequenas lá, lá não tem turmas muito grandes não.  

ENTREVISTADORA:  Você já mencionou a questão da implantação, que na verdade não 

eram pessoas especificamente da área, você chegou para dar uma cara realmente da Neuro. Na 

sua opinião, isso modificou o perfil do egresso? Qual é o perfil desse egresso que você pretende 

conseguir formar? 

ENTREVISTADO(A): Acho que já deu uma mudada boa. Porque assim, na primeira turma 

teve muita insatisfação porque eles não tiveram muita coisa da Neuropsicologia que era 

necessário, então eles não tiveram, por exemplo, Teoria Sistêmica de Luria na grade. Por outro 

lado, eles tinham Neuropsicologia e Psicodrama, que não tinha relação nenhuma e não fez muito 

sentido, lógico, para eles. Já na segunda turma, já veio com algumas mudanças, mas foi uma 

turma que ainda saiu muito queixosa. Na terceira turma a gente já começou a modificar para a 

grade que está mais atual agora. E a gente viu que isso fez com que alguns alunos, já desde a 

terceira turma, começassem a indicar mais o curso para outros colegas. E que os da primeira e 

segunda turma, falavam rasgado: Não vamos indicar! Porque estão saindo insatisfeitos. E 

realmente são duas turmas que eu me preocupo muito.  

ENTREVISTADORA: Em relação ao projeto pedagógico, você tem noção qual é a legislação 

que embasa? 

ENTREVISTADO(A): Não sei muito do Projeto Pedagógico delas.  

ENTREVISTADORA: E você conhece esse parecer que saiu agora em 2016, dia 04/05/2016?  

ENTREVISTADO(A): Não, não sei qual é esse parecer.  

ENTREVISTADORA: Vocês adotam alguma concepção definida de educação profissional? 

ENTREVISTADO(A): Não que eu conheça.  

ENTREVISTADORA: E a concepção teórica e metodológica de Neuropsicologia definida? 

ENTREVISTADO(A): Essa daí eu fui remodelando depois que eu entrei, porque inicialmente 

tinham algumas coisas que realmente não tinham muito a ver, não tinha muita relação, e coisas 

de importância maior que estava muito solto. Então, desde a grade passada que eu comecei a 

fazer algumas alterações, mas na quarta turma é que estão redondinhas essas alterações. Até 

pela forma que aconteciam os ingressos lá. Então não tinha muito, um fechamento de prazo 

para quando o aluno pudesse ingressar. Elas permitiam que entrasse em qualquer módulo. Então 

nessa quarta turma que, depois que eu assumi desde o começo, que eu pedi para que isso não 
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acontecesse, então eu deixei até o quarto/quinto módulo em aberto ainda que poderia entrar, 

porque eram módulos que eu conseguiria repor para esses alunos a tempo hábil, e aí depois 

disso, para que não entrasse mais nenhum aluno, porque se não, não conseguiria acompanhar 

quando começasse a falar dos domínios cognitivos. Então alguns módulos iniciais de 

Psicofármacos, algumas coisas assim, ainda... falei: Esses aí a gente consegue, até porque 

atenderia de outras turmas que eles conseguiriam ver.  

ENTREVISTADORA: Agora você disse que o curso tem uma concepção teórico-

metodológica. Me fale um pouquinho então sobre essa concepção teórico-metodológica do 

curso de Neuro que você atualmente remodelou, e qual é a concepção também, ligado a ele, 

lógico, de ser humano que você adota? 

ENTREVISTADO(A): Bom, eu tentei reorganizar, buscar uma coluna assim mais importante 

de conhecimento dentro da Neuropsicologia, que é imprescindível de ter, para poder entender 

todas as variáveis que a gente vai ter dentro do raciocínio clínico do pensar Neuropsicológico. 

Então, ficaram alguns meses para que eles consolidem essas informações, para depois eles 

começarem a entender um pouquinho mais das funções, destrinchadas, para que possa a partir 

de então, em cada uma, entender o pensamento clínico que eles vão ter, para poder pensar no 

sujeito como um todo. Em todos eles a gente tenta preconizar muito a questão tanto de ética 

pessoal, profissional e com o outro, desde o momento em que a gente solicita para os 

professores que preparem toda essa orientação, do que é instrumento que a gente tem de parecer 

favorável e não-favorável, até para que eles entendam o porquê que existe uma SATEPSI na 

vida do Psicólogo. E que, principalmente se desapeguem na questão do teste psicológico como 

único fazer para a Avaliação Neuropsicológica. Então para que mostre esse leque, num módulo 

já de anamnese, a gente já entra um pouco com essa questão de, o quê que vai ser daí para 

frente, de estratégias avaliativas, que vai além do que é teste psicológico. E aí esse sujeito 

começa a olhar o paciente também com todo respeito, e de que ali naquele momento de 

anamnese, já é o momento em que eu já estou fazendo um contrato, mas eu também estou indo 

além, eu estou sendo terapêutico, porque a própria Avaliação acaba que tem um fazer 

terapêutico englobado nela. Então a gente tenta preconizar muito a questão do respeito com o 

sujeito, de saber identificar o momento, de identificar que aquele resultado que ele está me 

dando ali estatístico, Nomotético, não é o único resultado do sujeito. E eu acho que a gente tenta 

preconizar muito nisso, então desde a cobrança que tem com o aluno nos seus afazeres em sala 

de aula, até o que é passado por professores. Isso se fecha muito em um dos últimos módulos, 

que é o módulo de elaboração de documentos, em que isso é muito reforçado, retomando até 
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Código de Ética, alguns artigos do Código de Ética, para que eles repensem muito isso na sua 

prática, porque a gente tem uma fragilidade muito grande, uma vulnerabilidade muito grande, 

nesse sentido.   

ENTREVISTADORA: De que forma você acha que você analisa na sua prática enquanto 

Neuropsicólogo(a)e enquanto Coordenador(a) do Curso. Então, na sua prática clínica e docente, 

como você acha que a Neuropsicologia se relaciona com as áreas afins, o saber médico e o saber 

pedagógico, especificamente esses dois que envolve saúde e educação? E se você percebe nessa 

articulação conflitos de atuação entre a Neuropsicologia e essas áreas afins: 

ENTREVISTADO(A):  Atualmente eu percebo que estão se comunicando muito melhor do 

que era há alguns anos. A gente tem pouquíssimos profissionais atualmente que gerem alguns 

conflitos de local de saber mesmo, porque eu acho que tem ficado muito definido o saberes de 

cada um, e a gente tem tentado buscar tanto o que é do outro para complementar o meu, a minha 

prática, e no interesse comum que é o sujeito. E não de um tentar brigar, embater pelo lugar do 

outro. Então hoje em dia eu vejo uma abertura maior da maioria dos médicos, para poder terem 

esse entendimento da Avaliação Neuropsicológica, muitos tem conseguido até ter o 

entendimento de o que é uma Avaliação boa e o que é uma Avaliação ruim, o que eu acho 

também muito bom, porque é o mercado que filtra. Mas as escolas eu percebo ainda um pouco 

mais perdidas quanto a isso.  Porque o que eu sinto é que, para as escolas o nosso linguajar 

técnico ainda é uma coisa que está muito distante deles.  

ENTREVISTADORA:  Você acha que a existência da Psicopedagogia é um entrave para esse 

diálogo da Neuropsicologia nas escolas? 

ENTREVISTADO(A): Não. Até porque muitas vezes eu não vejo nas escolas o 

Psicopedagogo. Então tem muita escola que a gente não encontra o profissional que deveria ter 

para fazer essa comunicação. Mas eu digo o profissional que está atendendo, que está ocupando 

na verdade esse espaço da clínica, esse espaço da Avaliação, esse espaço da intervenção 

também. Do profissional psicopedagogo acaba que, eu acho que ele ainda tem muita coisa que 

realiza paralelo, que é o neuropsicólogo, mas as escolas têm solicitado muito do Neuro ainda, 

porque tem um respaldo do médico para poder ir pela via do Neuro e não pela via do 

Psicopedagogo. Então eu acho que ainda pesa muito isso. O saber médico sempre é soberano e 

fala mais alto, infelizmente.  

ENTREVISTADORA: Você acredita que a proposta do curso que você está, atende as 

necessidades atuais da população? 
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ENTREVISTADO(A): Eu acho que a proposta tanto do meu, quanto de nenhum sozinho, vai 

atender. Porque são várias coisas, são muitos vieses que vão passar por aí, porque não é só a 

questão do que eles vão ter de conhecimento de psicopatologia, por exemplo, que até 

conseguem entender sobre o que estaria em qualquer uma dessas classes, mas eu acho que é a 

questão de contextualizar mesmo, questões socioeconômicas, questões de contextos sociais 

familiares, então tudo isso vai impactar, então eu não sei se seria só em um curso de formação. 

Porque eu acho que tem muito do profissional, do sujeito, e talvez ele não consiga ter esse olhar. 

E também penso, na questão de contemplar, atender a tudo isto, até no recurso financeiro, que 

a gente sabe que a gente vai ter um leque de variedade, de valores de preços, para poder tentar 

atender tudo, mas a gente sempre questiona muito qualidade disso, porque a gente vê reflexo 

do resultado. Então eu acho que curso nenhum está preparado, nem o meu. É a formação mesmo 

de uma forma geral, não é!? Do indivíduo. A formação da pessoa, a formação acadêmica, mas 

eu acho que desenvolva mais que isso porque aí vai vindo muito da vivência de cada um, da 

experiência.  

ENTREVISTADORA: A escolha do referencial teórico do curso que você atualmente 

coordena, ele contribui para a compreensão do fenômeno de medicalização da vida? 

ENTREVISTADO(A): Muito pouco. Porque apesar da gente ter... a gente tem um módulo de 

Psicofármacos, onde eles começariam a entender muito mais da atuação dessas drogas no 

sujeito para ver o que isso impactaria nele ali durante a Avaliação. Mas eu acho que ainda tem 

muito pouco conhecimento a respeito da importância ou não daquele diagnóstico para poder 

chegar a importância da medicalização lá na frente. Então até para pensar intervenção, de assim, 

com esse diagnóstico que eu estou dando, a chance de uma medicalização ‘X’ é enorme, então 

eu poderia até fazer uma psicoeducação para aquela família, para alternativas de processo de 

intervenção, então eu acho que isso ainda é muito pouco. Poderia ter mais. Um módulo de Reabi 

também que a gente tem que seria para poder dar essas opções, também é curto.  

ENTREVISTADORA: Qual é o conceito de medicalização que você trabalha no seu curso e 

como esse tema é abordado? 

ENTREVISTADO(A): Eu acho que ele fica muito mais dentro dos módulos de Psicofármacos, 

de Psicopatologia e em módulos específicos de transtornos da infância e adolescência e do 

adulto e idoso. Então eles entrariam muito aí pelo impacto que tem muito da medicalização, 

tanto para o desempenho, quanto para aquele sujeito de alterações que a gente poderia pensar 

na cognição.  
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ENTREVISTADORA: O curso aborda transtornos de aprendizagem? Como eles são 

abordados de forma geral? 

ENTREVISTADO(A): Aborda. No módulo específico de criança e adolescente, tem um 

primeiro módulo em que é geralmente um médico ou neuropediatra que ministra, e aí ele traz 

de Transtornos do Neurodesenvolvimento, Transtornos do Espectro Autista e Transtornos de 

Aprendizagem, e aí em seguida tem a neuropsicóloga, uma professora neuropsicóloga que fala 

também dos transtornos, mas aí num olhar já mais da cognição do que do olhar psicopatológico.  

ENTREVISTADORA: Você acredita que a atuação do Neuropsicólogo pode ter impactos na 

educação escolar? 

ENTREVISTADO(A): Sim, totalmente. Porque assim, se a gente pega um neuropsicólogo que 

formou e teve uma formação fraca, e se eu pego um aluno que já era desinteressado junto com 

uma formação fraca, vai ser um profissional ruim, não tem como a matemática ser diferente. E 

com certeza a chance dele sair cometendo algumas leviandades, algumas falhas, é enorme. E 

um diagnóstico errado que ele dá, ou então um não diagnóstico que ele faça, tem um impacto 

direto no paciente dele. Mas graças a Deus, eu falo que tenho visto fiscalização maior do 

Conselho, e um pouquinho do pessoal dessa matemática aí, tem ficado mais assustado e tem 

reduzido, mas ainda tem muita gente atrevida.  

ENTREVISTADORA: E na escola, que tipo de impacto você acha que o neuropsicólogo 

exerce na escola?  

ENTREVISTADO(A): Eu acho que também impacta muito assim, para poder dar ou não 

credibilidade da importância do que é a Neuropsicologia. Se eu pego um neuropsicólogo 

inconsistente também, e que entra em contato com a escola, a credibilidade da escola na classe, 

e não naquele profissional em sim, em especial, cai totalmente, e para outra pessoa reconstruir 

isso ela vai precisar ter um tempo, todo um trabalho muito bem desenvolvido, então eu acho 

que impacta demais. Agora, se eu pego um profissional bom também, por outro lado ele 

consegue trazer esse olhar da importância de um Neuro, de uma parceira desse Neuro para 

alguns alunos que eles começam a filtrar e identificar com dificuldades na escola, e que podem 

auxiliar demais. Então tanto para positiva, quanto para negativamente.  

ENTREVISTADORA: Como você vê a atuação do Neuropsicólogo junto aos professores? 

Você vislumbra uma possibilidade, ou você acha que isso está longe, ou que não é necessário?  

ENTREVISTADO(A): Eu sou sonhador(a), eu vislumbro toda possibilidade do mundo! 

(Risos). Porque eu acho que é uma parceria que super pode dar certo. Principalmente se a gente 

pega finalzinho do infantil e começo do fundamental, nossa a gente pega uma riqueza enorme, 
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numa etapa em que a gente sabe que a estimulação pode fazer a diferença total. Então se a gente 

consegue pegar isso, e o professor entender a importância disso, plantar uma sementinha ali 

naqueles professores, a gente já consegue modificar muito. Desde de... eu acho que o 

neuropsicólogo tinha que estar em todas as escolas, nem que fosse para uma palestra, para 

palestras para poder mostrar sinais de alerta que o aluno demonstra e a gente pode começar a 

perceber, porque por mais que eles estejam ali no dia a dia e tenham todo o conhecimento da 

pedagogia, as vezes vai faltar muita coisa do psicopatológico.  

ENTREVISTADORA: Me fale sobre os acertos e as dificuldades vivenciadas no processo de 

formação em Neuro, que vocês proporcionam: 

ENTREVISTADO(A): Bom, tiveram algumas falhas no decorrer desses quatro anos, que aí a 

gente foi tentando ajustar, até mesmo pela questão de não serem pessoas inicialmente da área, 

e elas foram sentindo essa dificuldade com o passar do tempo até para poder orientar e explicar 

o que era o curso de Neuropsicologia, a quê ele se propunha. Porque uma das coordenadoras 

quando ouviu falar: Vai fazer uma Avaliação Neuropsicológica é! Vai fazer o teste! Então a 

gente precisou desconstruir muito isso, de que não era um teste, não era só específico para 

criança, que tinha toda uma questão de conhecimento de cognição. Então eu acho que, os 

acertos estão começando a surgir agora, porque a gente passou por muitas falhas até aí, e agora 

que a gente está tentando começar alguns acertos, mas ainda tem falhas, porque... uma das 

falhas que a gente ainda tem e que eu vejo como uma falha muito grande ainda, mas 

infelizmente a gente não conseguiu ajustar isso, é a própria questão do estágio. O tempo de 

estágio lá é curto, são três meses de estágio e nesses três meses, eles têm um local único de 

estágio também que é o CAPSi, ou seja, eles só veem público infantil, psicopatológico. Não vê 

adulto, não vê idoso, então eu acho que isso é uma falha, e nem todo mundo quer trabalhar com 

criança. Então, ainda é uma falha que a gente está tentando pensar em estratégias para poder 

modificar isso, tentando modificar o lugar do campo de estágio, mas isso eu sei que ainda vai 

ser num prazo um pouquinho mais longo, não vai ser tão para agora, porque isso tudo gera custo 

e que a Faculdade ainda não tem muito interesse de disponibilizar, porque não é o único, assim... 

não é o curso carro chefe deles. Um dos acertos é de alterações da grade, que a gente conseguiu 

fazer e estruturar para ficar uma grade racionalmente mais dentro do pensar neuropsicológico, 

que facilita o aluno a criar raciocínio clínico.  

ENTREVISTADORA: O que é Neuropsicologia para você?  

ENTREVISTADO(A): Para o(a) psicóloga é diferente do conceito! (Risos). Para mim 

Neuropsicologia é paixão, é desafio, é pensar a cada paciente tudo novo de novo. Mas 
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conceitualmente Neuropsicologia ainda é... acho que ainda é uma área que tem crescido muito, 

gerado muito interesse, não só pela questão de retorno financeiro que inicialmente é o que 

muitas das pessoas vem e depois vão descobrir que não é lá essas coisas. Até porque se a gente 

coloca em horas todo o nosso trabalho, não paga. Se for pensar nisso tudo, as pessoas não 

viriam, mas eu acho que é uma área que acaba encantando muito porque muda a nossa forma 

de identificar e ver o sujeito. Por mais que eu, hoje tenha um pensamento, um olhar totalmente 

diferenciado do ser humano, eu ainda não consigo tirar muito do emocional e fragmentar ele da 

cognição, não! Eu ainda correlaciono muito o sujeito com o contexto emocional. O meu 

raciocínio hoje mudou, mas eu não consigo desfragmentar o sujeito e só cognição. Eu ainda 

fico em muita coisa assim: Opa! ‘Perai’ que isso daqui racionalmente não é dá memória, não é 

da atenção, não é de lugar nenhum, isso daqui é de contexto, é de ambiência, é de outro lado. 

Então assim... mas a Neuropsicologia é essa ciência que vai tentar entender o comportamento 

do sujeito com esse foco muito grande lá de que isso tem uma explicação na cognição.  

ENTREVISTADORA: Você acredita que é a Neuropsicologia pode se transformar na 

Psicologia Geral, nesse projeto de Psicologia Vygotskyana que depois Luria abraçou, que é de 

ter essa Psicologia Geral, essa ideia de uma única Psicologia, mas que tenha essas disciplinas 

acessórias, mas como sendo acessórias para ajudar a entender o homem, mas que a Psicologia 

mesmo, a Geral, ela é a Neuropsicologia? 

ENTREVISTADO(A): Nunca pensei assim! Mas eu acho que seria extremamente diferente o 

fazer do psicólogo.  

ENTREVISTADORA: Você acha que isso impactaria muito a formação?  

ENTREVISTADO(A): Muito. Para melhor ou para pior? Para bem melhor. Porque eu acho 

que aí teria outro entendimento do sujeito.  
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ENTREVISTA – 3  

 

ENTREVISTADORA:  Fale um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional 

ENTREVISTADO(A): Eu me formei já mais velha, depois do 30. Desde aluna participei de 

um grupo que tinha na Clínica Escola que trabalhava com neuropsicologia, onde participavam 

alguns(mas) professores(as) da Fonoaudiologia, da Medicina e da Psicologia.  Nós discutíamos 

os casos e eu sempre gostei muito de trabalhar com testes psicológicos. A área de 

Neuropsicologia pra mim é uma área fundamental, desde que o trabalho seja feito direitinho, 

principalmente a avaliação. Porque temos visto muitos erros na hora da avaliação onde faz com 

que muitos psiquiatras prescrevam medicamentos em casos que não são necessários. Para 

criança pequena por exemplo, é algo que inviáveis determinados tipos de medicamentos. Nós, 

que trabalhamos aqui temos uma preocupação voltada pra isso. Trabalhei muito tempo 

enquanto professora convidada,  na disciplina Psicometria, onde trabalhamos com a construção 

e validação de um instrumento psicológico, onde a gente vem mostrar aos alunos desde a parte 

ética na utilização dos instrumentos, ensinando os alunos a pesquisarem no SATEPSI.  

ENTREVISTADORA:  Me fale um pouco sobre o histórico do curso 

ENTREVISTADO(A): Quem construiu o curso foi o(a) Doutor(a) A e o(a) Professor(a) C.  

Quando eles(as) deixaram a coordenação quem assumiu foi o(a) Professor(a) D. Quando fui 

efetivada fizemos a mudança para mim. Vai fazer 2 anos, eu acho. Peguei uma turma 

finalizando e já abri outra turma, partindo para a terceira turma. Já estamos na 8ª turma. Desde 

2015. 

ENTREVISTADORA:  Fale um pouco sobre a implantação do curso 

ENTREVISTADO(A): Vou falar meio por cima, pois eu era apenas professora. O que o(a) 

Doutor(a) A e o(a) Professor(a) C observaram uma necessidade da Clínica Escola em pessoas 

capacitadas para atender nossos alunos (....) “foi uma necessidade clínica”. Inclusive tinha a 

necessidade de ter supervisores na área. Entendeu? 

ENTREVISTADORA: A necessidade era clínica, né?”  

ENTREVISTADO(A): Exato. Tinha também a necessidade da população pois tinha pouco 

neuropsicólogo em Goiânia. Se não me engano, foi lá por 2006 ou 2007 a primeira turma. Já 

estamos na 8ª que está iniciando ainda. Estamos finalizando a 7ª e iniciando a 8ª. Temos 6 

turmas egressas.  

ENTREVISTADORA: Qual a quantidade de egressos? 
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ENTREVISTADO(A): No começo as turmas eram maiores. Eu já tive turmas de 50, quase 60 

alunos. Aí nós chegamos a conclusão que turmas menores aproveitam mais. Então a turma 

passada foi formada com 25 e temos 23 concluintes. E essa agora estou formando com 20 

alunos. É um tanto ideal. E eu mudei bastante porque a resolução que saiu fez com que a gente 

mudasse, tivesse condições de mudar. 

ENTREVISTADORA: Então você já tem acesso a essa Resolução?  

ENTREVISTADO(A): Sim. O novo Projeto já foi em cima dessa nova Resolução homologada 

em 2018. Já está bem ajustadinho. Vou te falar viu, ficou muito melhor.  A gente tirou a parte 

de metodologia científica porque a gente entendeu que a prática é mais importante e algumas 

disciplinas que não tinham no projeto foram incluídas. Como montar relatório, os tipos de 

documentos que o psicólogo, a gente trouxe essa parte documental com a prática dentro da sala 

de aula.  

ENTREVISTADORA: Qual é o perfil do egresso que você espera com o seu curso? 

ENTREVISTADO(A): Um profissional ético, em primeiro lugar. Eu coloco a ética acima de 

tudo. Um profissional que conhece as possibilidades que têm. E que tenha a competência. 

Conhecimento, habilidade e atitude para fazer de forma correta. Então não é assim de qualquer 

jeito. Um profissional que sabe que depende de outro. Tem que saber trabalhar em equipe. Um 

profissional que vai ter que bater o pé e tenha conhecimento para argumentar. Tanto da parte 

da neuropsicologia quanto da parte das resoluções do CRP, porque ele tem que andar dentro da 

ética. Então é esse profissional que nós queremos. Aquele que vai sair lá fora e vai ter um campo 

de trabalho, porque os médicos que passam pelo curso, porque temos vários médicos, temos 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nos temos para mostrar a parte que não é nossa. Eles têm que 

compreender que tem coisas que não são nossas. Por exemplo: medicamento. Tem uma 

disciplina que é farmacologia, mas eles têm que entender o que traz de reação nos pacientes os 

medicamentos. O que é mais importante? Tomar os remédios será melhor ou não? Esse 

neuropsicólogo tem que saber. Então a gente tem tido um feedback legal. Porque muitos 

médicos procuram os nossos aqui. Eles falam que querem nossos alunos. Porque nós temos 

visto muito isso. Eles mesmos falam para a gente. Agora mesmo eu peguei um professor de 

outro curso. De gerontologia. Eu falei pra ele que eu tinha uma professora que trabalhava com 

idoso. Ele mencionou o nome da professora e elogiou muito a capacidade técnica dele. Foi uma 

aluna nossa e que agora é nossa professora. Quando a gente vê esses feedbacks a gente sabe 

que está no caminho certo.  

ENTREVISTADORA: Vocês adotam alguma concepção definida de educação profissional?  
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ENTREVISTADO(A) Bom eu quero saber o que você quer com isso para eu saber. 

ENTREVISTADORA: Eu estou querendo saber o que é educação profissional para você. 

ENTREVISTADO(A): Ah sim. Educação profissional. 

ENTREVISTADORA: Isso. Qual a concepção de educação profissional que vocês adotam 

nesse curso. Você já disse sobre o perfil do egresso.  

ENTREVISTADO(A): Eu acredito que seja bem por ai mesmo. A educação é aquela que 

transforma. Aquela que transforma pra melhor, pra aprimorar, pra realmente desenvolver 

competências. Quando a gente fala de competência a gente fala do todo. Do conhecimento, da 

habilidade e da atitude. Isso tudo dentro dos conteúdos que estamos ministrando e ensinando.  

ENTREVISTADOR: Então sua concepção é essa que está nas Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional: desenvolver competências, habilidades e atitudes. 

ENTREVISTADO(A) Nas diretrizes estão as competências e habilidades, mas a competência 

se divide em competência, habilidade e atitude.  

ENTREVISTADOR: O curso de vocês tem uma concepção teórica e metodológica de 

Neuropsicologia definida?  

ENTREVISTADO(A) Repete por favor. 

ENTREVISTADOR: Aqui vocês adotam alguma teoria específica para nortear o curso de 

especialização? 

ENTREVISTADO(A) Bem, aqui nós temos os planos de ensino onde tem as ementas, os 

objetivos, a metodologia. Aqui nós trabalhamos muito com as metodologias ativas. Por quê? 

Porque nós temos que desenvolver a prática. Vem também as referências atualizadas. Toda 

turma, as referências são atualizadas.  

ENTREVISTADORA: E qual é essa concepção? 

ENTREVISTADO(A) Bem, a Neuropsicologia trabalha mais com a Cognitivo 

Comportamental. Não tem como fugir disso principalmente quando falamos em 

neuropsicologia falamos de avaliação psicológica. Então estamos falando dos testes 

psicológicos. 

ENTREVISTADORA: E qual a concepção de ser humano que vocês adotam nesse curso. 

ENTREVISTADO(A) Você está me fazendo umas perguntas muito estranhas que eu ainda 

não parei para pensar sobre isso. Bem, o ser humano está em constante desenvolvimento. Ele é 

integral. É um ser no mundo.  Ai eu falo na fenomenologia. Em primeiro ligar está o ser 

humano. Por isso eu falo tanto da ética. Porque lá tem aqueles princípios todos que a gente tem 

que seguir. Pensando no ser humano que é capaz de se desenvolver e que quando tem os 
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problemas temos que ver a melhor forma de se adaptar no mundo. E ele não é sozinho. Ele tem 

família, tem grupos que frequenta, tem as atividades como um todo.  

ENTREVISTADORA: Como essa concepção é trabalhada no decorrer do curso? 

ENTREVISTADO(A): Bom, cada professor tem uma forma de trabalhar. Mas como nós 

trabalhamos com as metodologias ativas isso facilita o trabalho em grupo, em equipe. Isso 

facilita que o outro desenvolva a empatia. Que a pessoa consiga desenvolver a escuta do outro, 

entender dentro do contexto dele, que o outro é modificado pelo meio e que ele também 

modifica o meio. E é isso que vai fazer com que a avaliação vai ser mais completa. Então ele 

vai entender que o teste não é tudo em uma avaliação. Tem casos que nem vai ser usado o teste 

psicológico. Como você vai pegar uma criança com síndrome de Down e aplicar um teste? Não 

tem teste pra isso. Como você vai pegar aquelas crianças da APAE, do CORAE. Na Psicologia 

forense, por exemplo. Como nós podemos querer saber se uma criança foi abusada ou não com 

teste? Não tem jeito. Em caso de perícia. A neuropsicologia vai entrar de uma outra forma. 

Então são contextos que precisam ser olhados. Então nós abrangemos a neuropsicologia forense 

justamente pra isso. Nosso professor é o cara na área né? 

ENTREVISTADORA: Você acredita que o curso que você coordena favorece a comunicação 

da neuropsicologia com outros saberes? 

ENTREVISTADO(A) Sim, muito. É impossível não fazer isso na neuropsicologia. Ela é 

interdisciplinar e multidisciplinar.  

ENTREVISTADORA: Voce observa conflitos? 

ENTREVISTADO(A): Não. Aqui eu não percebo. Não sei se é porque aqui as diferentes áreas 

planejam a aula juntos. Então, a psicóloga aborda a farmacologia e etc. Inclusive os professores 

que estão fora da IES. Nós fazemos reuniões com todos para discutir e debater sobre as 

disciplinas. Os alunos fazem estágio nos campos de estágio. Então isso coloca os professores 

em comunicação.  

ENTREVISTADORA: Mas em que contexto? 

ENTREVISTADO(A):  Eu ainda não sei. Mas sei que eu vou querer essa parceria porque tudo 

que vem acho que vem para agregar. 

ENTREVISTADORA: Você acredita que a proposta do curso que você coordena atende as 

necessidades atuais da população? Fale um pouco sobre isso. 

ENTREVISTADO(A):  Sim, sem dúvida. Estamos sempre adequando. Em todos os sentidos. 

Em como o neuropsicólogo pode contribuir com a sociedade. Como ele tem que ser 
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profissional. Como ele vai fazer um relatório de acordo com o que está sendo solicitado. O 

curso aqui dá condições para a pessoa sair daqui e fazer um trabalho bem feito. 

ENTREVISTADORA: A escolha teórica e metodológica escolhida pelo curso contribui a para 

a compreensão do fenômeno medicalização da vida? 

ENTREVISTADO(A):  Contribui porque quando falamos das questões do que provoca cada 

coisa, do cuidado que tem que ter em cada avaliação, quando vai conversar com o médico que 

está solicitando a avaliação, com um professor que está solicitando o profissional sabe discutir 

e mostrar os prós e os contras. Agora mesmo eu tinha recebido um pedido de avaliação para 

avaliação de uma criança para diagnóstico de TDAH. Esse caso foi discutido com o(a) 

Doutor(a) A e nossos alunos estavam lá para discussão.  

ENTREVISTADORA: Esse tema é tratado especificamente no curso? Fale um pouco sobre 

isso. 

ENTREVISTADO(A):  Tem uma disciplina que trata da farmacologia. Mas ela é vista do 

ponto de vista da medicina, quanto do ponto de vista do psicólogo porque tem dos dois 

professores que trabalham nessa disciplina.  

ENTREVISTADORA: o tema transtorno de aprendizagem é tratado de forma específica?  

ENTREVISTADO(A): Sim. Esse tema é tratado sob o ponto de vista da fonoaudiologia, da 

fisioterapia e da psicologia. 

ENTREVISTADORA: Fale um pouco sobre como vc vê os impactos da neuropsicologia na 

educação escolar.  

ENTREVISTADO(A) Porque hoje nas escolas há uma tendência a servir na bandeja a 

medicação. E eu vejo que a maioria dos problemas de aprendizagem está nos problemas 

familiares e não na criança. E o neuropsicólogo daqui sai apto para fazer esse diagnóstico. Se é 

terapia familiar ou medicação. 

ENTREVISTADORA: O que você atribuiria como acerto e como dificuldades nessa trajetória 

do curso de neuropsicologia nesta IES? 

ENTREVISTADO(A) Acerto é a gente conseguir trabalhar em equipe e a dificuldade foi 

conseguir fazer isso acontecer. Antes era tudo muito disperso. No início foi muito difícil. O fato 

de se fazer um projeto que contém todo o plano de ensino ajudou muito a dar essa unidade  

ENTREVISTADORA: Como você definiria a neuropsicologia. 

ENTREVISTADO(A): Na minha opinião é uma disciplina, uma área do conhecimento da qual 

você estuda desde a parte funcional, biológica, psíquica onde você consegue avaliar esse sujeito 

nas suas dificuldades e nas suas perdas cognitivas onde você vai entender o que aconteceu com 
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esse sujeito para saber como vai reabilitar quando é o caso. Então, é um processo de avaliação 

do qual vai ter um prosseguimento com outro profissional quando é o caso. É uma área do 

conhecimento que é enorme e necessária par depois você pensar no que fazer com que tem em 

mãos. Agora vamos abrir o de reabilitação. 

ENTREVISTADORA: Comente por favor onde que Luria entra? 

ENTREVISTADO(A): Luria está ai né. Porque ele começa tudo. A vai falar sobre ele. Quando 

vai falar das funções cognitivas. Quando vai falar das áreas responsáveis por cada função.  
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ANEXO  1 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

O/A ______________________________________________________ está de 

acordo com a execução do projeto de pesquisa intitulado “MEDICALIZAÇÃO EM GOIÁS: 

INVESTIGAÇÕES CRÍTICAS NA HISTÓRIA E CONTEMPORANEIDADE DE 

PRÁTICAS E DISCURSOS BIOPSICOSSOCIAIS”, coordenado pelo(a) pesquisador(a) 

GISELE TOASSA, desenvolvido em conjunto com o(a) pesquisador(a) VALÉRIA BARROS 

COSTA na Universidade Federal de Goiás.  

O/A ______________________________________________________ assume o 

compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da coleta de 

dados durante os meses de maio/2018 até junho/2018. 

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto de 

pesquisa, e requeremos o compromisso do(a) pesquisador(a) responsável com o resguardo da 

segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados. 

 

 

 

 

  

Goiânia, ........ de .......................................... de 201...... 

  

  

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura/Carimbo do responsável pela instituição pesquisada 
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ORIENTAÇÃO: GISELE TOASSA 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“HISTÓRIA RECENTE DA FORMAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA EM GOIÂNIA”. Meu 

nome é VALÉRIA BARROS COSTA, sou a pesquisadora responsável, minha área de atuação 

é PSICOLOGIA e estou sendo orientada pela Profª Drª GISELE TOASSA. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence 

a mim. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) responsável(is), pelos e-mails gtoassa@gmail.com e valeria@novaera-

go.com.br  ou na forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: em 

Goiânia, (62) 3642-2501. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

Reflexões referentes à formação em Psicologia encontram-se largamente descritas, 

sistematizadas e discutidas na literatura científica, principalmente na década que antecedeu a 

aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia (2004, 2011). 

Nesta pesquisa, toma-se como objeto a formação em Psicologia buscando sustentação nos 

fundamentos da Teoria Histórico Cultural para problematizar a pretensa formação generalista 

sugerida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia, estabelecendo 

como recorte a história recente dos cursos de pós-graduação lato sensu em neuropsicologia na 

cidade de Goiânia. Isto posto, novos incômodos fazem-se presentes: a)Quando a 

neuropsicologia alcançou relevância no Brasil e em Goiânia? b) Como os cursos de pós-

graduação lato sensu em neuropsicologia na cidade de Goiânia se posicionam 

epistemologicamente? c) Quais desafios ético-políticos estão presentes no formato da pós-

graduação lato sensu em neuropsicologia na história recente quanto ao enfrentamento do 

fenômeno “medicalização da vida”? 

Assim, temos em mente os seguintes objetivos: 

Geral: conhecer o panorama da formação de especialistas em Neuropsicologia na cidade de 

Goiânia desde a implantação do primeiro curso de pós-graduação lato sensu em 

Neuropsicologia até os dias atuais. 

Específicos: 

 1. Conhecer o arcabouço jurídico-normativo nos textos que dispõem sobre a pós-graduação 

em Psicologia desde o seu reconhecimento com o profissão.  
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2. Analisar os documentos oficiais produzidos pelos cursos de pós-graduação lato sensu em 

Neuropsicologia na cidade de Goiânia (disciplinas, ementas, propostas de estágio curricular, 

projetos de pesquisa);  

3. Conhecer como a proposta de formação em neuropsicologia impacta a atuação do 

psicólogo especialista em Neuropsicologia no campo da educação a partir da percepção de 

coordenadores, professores e alunos dos Cursos de Especialização em Neuropsicologia acerca 

do fenômeno da medicalização da vida. 

4. Traçar um quadro epistemológico da Neuropsicologia a partir da literatura estudada na 

área, tendo como categorias de análise os elementos que compõem a dimensão teórico-

metodológica da Psicologia Histórico Cultural. 

5. Confrontar esse discurso teórico-metodológico com: os documentos oficiais dos cursos de 

pós-graduação lato sensu em Neuropsicologia, o pensamento e a prática docente, 

considerando possíveis inovações presentes nas disciplinas ministradas, tendo em vista a 

categoria “medicalização da vida”. 

Como métodos de pesquisa, podemos utilizar o uso de entrevistas, questionários, 

observação participante, redação de diários de campo registrando diálogos entre os 

pesquisadores e participantes, e pesquisa em arquivos e documentos públicos e/ou privados. 

Em alguns casos, serão feitos registros fotográficos, sonoros e/ou audiovisuais da 

conversa/atividades com os participantes. 

Exceto se você autorizar a divulgação, a equipe de pesquisa garante que seu nome, voz, 

imagem e outras informações pessoais permanecerão em sigilo, tanto nos textos publicados 

quanto em outros materiais produzidos pela presente pesquisa. Entretanto, nós divulgaremos os 

resultados, independentemente de você concordar ou não com nossas análises. Você poderá se 

recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Alguns meios de divulgação dos resultados que podemos utilizar são, em contexto 

universitário: artigos, livros, anais e apresentações orais em congressos e aulas. Além disso, 

podem ser elaborados materiais de divulgação para o público em geral (quando houver registro 

em voz ou vídeo), tais como vídeos de esclarecimento sobre o tema da medicalização. 

As perguntas que lhe faremos podem causar algum tipo de dúvida, tristeza ou 

constrangimento, devido às suas experiências pessoais ou profissionais. Você não precisa 

responder a algumas questões, bem como tem o direito a nos perguntar mais sobre o tema que 

estamos pesquisando.  

Como benefícios produzidos pela sua participação, podemos afirmar que a presente 

pesquisa deve produzir conhecimentos relevantes, já que a formação profissional atinge, de 

forma significativa, a sociedade que a produz. A pesquisa pode gerar discussões tanto 

acadêmicas quanto políticas sobre a formação profissional, contribuindo para a definição de 

critérios que sustentam a solidez de Cursos de Especialização em Psicologia que realmente 

buscam o atendimento das demandas da sociedade par a qual está direcionado.  

Nós agradecemos sua participação voluntária, pois não temos dinheiro para cobrir suas 

despesas ou oferecer qualquer outro tipo de pagamento. Se você sofrer dano devido aos atos 

praticados pela pesquisadora no decorrer dessa pesquisa, terá o direito de buscar indenização 

por meio de ação judicial (ou seja, reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei. 

Essa pesquisa precisa também de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás. Os dados poderão ser usados em pesquisas futuras, tendo um 

papel muito importante para que possamos acumular e comparar informações sobre a 

medicalização em Goiás, em diferentes contextos e momentos históricos. 

 

2. Consentimento da Participação na Pesquisa: 
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Eu, ......................................................................................................................................, 

inscrito(a) sob o RG/CPF......................................................., abaixo assinado(a), concordo em 

participar do estudo intitulado “HISTÓRIA RECENTE DA FORMAÇÃO EM 

NEUROPSICOLOGIA EM GOIÂNIA”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora responsável, Valéria Barros Costa (ou outro pesquisador 

cadastrado na equipe de pesquisa), sobre os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Sobre o uso da minha imagem/voz, fica registrado que: 

(   ) Permito a divulgação da minha imagem/voz nos resultados publicados da pesquisa; 

(   )Não permito a publicação da minha imagem/voz nos resultados publicados da pesquisa. 

Sobre o uso da minha opinião, fica registrado que: 

(   )Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

(   ) Não permito a publicação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

Sobre o sigilo na divulgação de minha identidade, fica registrado que: 

(   )Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados 

da pesquisa; 

(  )Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 

Sobre o uso dos dados e informações coletados em pesquisas futuras, 

(   ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(   ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS COORDENADORES DE CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA 

 

1. Fale um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional. Quando e como você se 

interessou pela neuropsicologia?  

2. Como você entrou nesse curso? Como ele foi implantado? Quem elaborou a proposta? 

Fale um pouco dos seus momentos iniciais nele. 

3. Quantas turmas estão em funcionamento? Quantos egressos até o momento?  

4. Qual é o perfil de egresso que se espera conseguir com o curso? 

5. Qual a legislação embasa o Projeto do Curso? 

6. Você conhece o Parecer CNE/CES nº 245, de 4 de maio de 2016?  

7. Vocês adotam alguma concepção definida de educação profissional? Por favor, fale 

sobre esse tema. 

8. O curso tem uma concepção teórica e metodológica de neuropsicologia definida? E de 

ser humano? Fale sobre isso. 

9. De que forma a neuropsicologia se relaciona a áreas afins (como o saber médico e a 

educação)? Você percebe conflitos de atuação entre a neuropsicologia e as áreas afins? 

Fale sobre isso. 

10. Você acredita que a proposta do curso atende às necessidades atuais da nossa 

população? Parece-lhe adequada à nossa realidade? 

11. A escolha deste referencial, segundo seu ponto de vista, contribui para a compreensão 

do fenômeno “medicalização da vida”? Em quais aspectos? 

12. Você conhece o conceito de “medicalização da vida”? Esse tema é abordado no curso?  

13. O curso aborda transtornos  de aprendizagem? Como? 

14. Você acredita que a atuação do neuropsicólogo tem impactos na educação escolar? 

Fale sobre isso. 

15. Fale um pouco sobre os acertos e dificuldades vivenciados no processo de formação 

em neuropsicologia que vcs proporcionam. 
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