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Resumo

O autor parte de sua experiência como professor universitário e de suas observações 
pessoais, para questionar a forma como vem sendo conduzida a formação acadêmica 
do Psicólogo. Ele chama a atenção para o fato de que o estudo das teorias psicológicas 
mobiliza no aluno, conteúdos pessoais que muitas vezes podem se transformar em 
entraves para o desenvolvimento do próprio aluno e interferir, seriamente, nas relações 
interpessoais. Por outro lado, ele defende a ideia de que, se é a Universidade que 
outorga ao Psicólogo o direito ao exercício profissional, seria também responsabilidade 
dela cuidar da formação pessoal de seus alunos. 

Por fim, ele propõe algumas diretrizes que podem contribuir para a elaboração de uma 
nova Metodologia de Formação que tenha por objetivo a promoção do desenvolvimento 
integral do ser humano. 

****

Iniciei minha carreira como professor na Universidade Católica de Minas Gerais, em 
1964. De 1976 a 1982, fui diretor do Instituto de Psicologia, depois, Departamento de 
Psicologia. 

Desde o início, tive oportunidade de observar alguns fenômenos que acontecem, 
sistematicamente, com todas as turmas do curso de Psicologia, e, especificamente, 
com certos alunos. 

A motivação dos calouros nos primeiros períodos, bastante alta, vai se degenerando ao 
longo do curso.

O relacionamento interpessoal, dentro de sala, bom no início, torna-se  cada vez mais 
difícil e complicado. No final do curso, quando surge a necessidade de consenso em 
relação a algum ponto, eclodem conflitos e desencontros.

A condição psicológica dos alunos parece sofrer prejuízo com o decorrer do curso. Não 
é raro que algum aluno se desestruture, mais ou menos pelo meio do caminho, 
enquanto outros abandonam o curso, sem justificativas plausíveis.

O radicalismo de certas posições e a intolerância dos alunos para conviver com as 
diferenças parecem também aumentar gradativamente.



Esta observação ao longo dos anos tem me levado a algumas reflexões, assim como à 
formulação da hipótese de que o modo como a formação acadêmica do psicólogo vem 
sendo conduzida pode estar contribuindo de forma significativa para a emergência 
desses fenômenos.

Sendo o objeto da psicologia o próprio ser humano, o seu estudo remetente ao aluno, 
infalivelmente, a um mergulho dentro de si mesmo. E como resultado desse mergulho, 
uma revisão de sua auto-imagem, de seu auto-conceito, de suas ideias, de seus 
valores, de suas crenças. É comum aparecerem, nesse processo,  conflitos e dilemas 
muitas vezes angustiantes. Sem dúvidas, tudo isso pode tornar-se uma fecunda 
oportunidade de crescimento pessoal. Todavia, a falta de espaço para a elaboração 
desses conteúdos, dentro do próprio curso, excessivamente acadêmico, tem contribuído 
para que os conteúdos mobilizados pelo estudo das teorias psicológicas sejam 
canalizados para o desenvolvimento de sintomas, tanto no nível da dinâmica individual, 
quanto no nível da dinâmica do grupo. 

Além do mais, qualquer grupo, numa convivência mais prolongada, está sujeito a uma 
série de fenômenos que, se não forem cuidados devidamente, poderão interferir de 
forma negativa no seu desempenho, como também no desempenho de cada 
participante em particular. Vale lembrar aqui a crença de que nenhum grupo será capaz 
de realizar satisfatoriamente uma tarefa de grupo se não trabalhar as suas relações 
interpessoais.

Tenho defendido a ideia de que se é a Universidade que outorga ao Psicólogo o direito 
ao exercício profissional e se todos nós reconhecemos a importância fundamental das 
condições pessoais do psicólogo no desempenho de sua profissão, seria também 
responsabilidade da Universidade cuidar dessa formação pessoal. No entanto, até onde 
tenho notícia, os cursos de Psicologia, em geral, têm deixado a cargo de cada aluno 
procurar essa formação fora do âmbito acadêmico. Em função dessa omissão e de uma 
série de obstáculos concretos, nem todos os alunos têm tido oportunidade de cuidar 
devidamente desse aspecto.

Resumindo, gostaria de salientar a importância de estarmos conscientes de nossas 
responsabilidades nestes dois sentidos:

- Cuidar para que o curso de Psicologia possa ser uma oportunidade ampla de 
desenvolvimento pessoal e grupal, sem aquele desgaste desnecessário;

- Cuidar de desenvolver alternativas para que os alunos possam encontrar 
possibilidades mais acessíveis e econômicas para sua formação pessoal.



Antecedentes

Em 1969, um grupo de professores do curso de Psicologia da então U.C.M.G. 
preocupados com a formação pessoal de seus alunos, conseguiu conquistar um espaço 
regular, dentro do currículo, para implantação de uma atividade nesse sentido. 

Naquela época o curso funcionava somente no turno da noite, com apenas cinco 
turmas, do primeiro ao quinto ano. Pela proposta, cada turma teria duas aulas 
geminadas, por semana, para desenvolvimento de um programa de formação pessoal. 
Fui convidado pelo então Diretor do Instituto de Psicologia, Professor Antônio Walter 
Andrade Nascimento, para coordenar esse trabalho. Baseada em experiências de 
dinâmica de grupo, Psicodrama e Psicoterapia de Grupo, com as devidas adaptações 
às condições acadêmicas, formulei uma proposta que denominei, na época, Grupo de 
Formação.

Como a média por turma era de quase cinquenta alunos, preferi dividir cada turma em 
dois grupos de vinte e poucos alunos, que se reuniam de quinze em quinze dias, com 
inteira liberdade para tratar daquilo que emergisse durante o encontro. A participação 
era espontânea, a frequência livre e não havia nenhum processo acadêmico de 
avaliação. 

Com a implantação da reforma universitária e da matrícula por disciplina, em 1972, o 
trabalho foi interrompido, por não constituir o Grupo de Formação uma disciplina regular 
do currículo.

Entretanto, nesse mesmo momento, o Reitor, D. Serafim Fernandes de Araújo, criava o 
Serviço de Orientação da PUC-MG, coordenado pela professora Dalva de Moura 
Nogueira  da Gama Perides, cujas atividades consistiam na realização do Laudo 
Psicológico, exigido para inscrição ao vestibular dos cursos de Psicologia, Serviço 
Social e Enfermagem; orientação vocacional, nos casos de reopção de curso, e 
Psicoterapia de grupo, para todos os alunos da Universidade. 

Tendo sido convidado a participar do corpo clínico do Serviço de Orientação, propus ao 
Reitor encamparmos o Grupo de Formação, para os alunos de Psicologia. Não havendo 
mais um espaço regular no curso, passei a realizar os grupos, intensivamente, em fins 
de semana. Naquela época, eram realizados, em média, quatro grupos, por semestre.

Quando, em 1976, fui eleito para a Diretoria do Instituto de Psicologia, preferi declinar 
da condução desse trabalho. No entanto, estando em andamento, naquele momento, 
uma mudança de currículo, aproveitamos a oportunidade para incluir no novo currículo 
uma disciplina, mais ou menos com o mesmo objetivo do Grupo de Formação que 
denominamos Vivência de Grupo, oferecida no primeiro e no terceiro períodos do curso. 
Ao contrário do Grupo de Formação, foi dispensado à Vivência de Grupo o mesmo 
tratamento administrativo que se dava às demais disciplinas no curso. A Vivência de 



Grupo foi a última tentativa nesse sentido, e desapareceu na mudança de currículo 
subsequente. 

Nessas alturas, eu começava a pensar em eliminar a cisão entre a formação teórico-
prática e a formação pessoal. Eu sonhava com uma nova didática, que promovesse a 
formação integral do aluno. 

Ainda na chefia do Departamento de Psicologia, em conjunto com a Sub-Chefia, 
ocupada pelo Professor Wanderley Chieppe Felippe, elaboramos um projeto, nos 
moldes do PREPES, com o objetivo de desenvolver uma nova metodologia de ensino 
para o curso de Psicologia, que considerasse todos esses aspectos aos quais venho 
me referindo, além de estar promovendo a habilitação de seus participantes na 
utilização dessa nova metodologia. 

O projeto previa uma carga horária de 360h, em nível de especialização. Seu currículo 
incluiria disciplinas relativas ao trabalho com grupos, à intervenção psicoterápica e a 
processos didáticos vários. Durante todo o projeto haveria, implicitamente, a busca de 
uma síntese, supostamente ainda não alcançada. Para iniciar o programa, seria 
formada uma turma-piloto, que incluiria professores do Curso de Psicologia estivessem 
habilitados. Infelizmente, na época, não conseguimos financiamento para tal projeto.

Mais de dez anos se passaram, sem que nenhuma nova tentativa fosse apresentada 
concretamente. No entanto, essas ideias permaneceram latentes, aguardando uma 
oportunidade para voltar à tona.

A Proposta

Minha intenção é partir da análise do problema e da experiência anterior para propor 
algumas diretrizes que possam contribuir para a elaboração de uma nova Metodologia 
de Formação, que tenha por objetivo a promoção do desenvolvimento integral do ser 
humano. 

Em primeiro lugar, o professor deveria colocar-se diante da turma como Psicólogo. Isso 
implicaria estar atento aos fenômenos que surgissem à sua frente e disposto a intervir 
sobre eles.

Em segundo lugar, o professor deveria esforçar-se por criar condições para que as 
questões mobilizadas pelos temas discutidos pudessem ser colocadas e elaboradas 
dentro do próprio espaço acadêmico.

Isso exigiria do professor uma percepção mais acurada na identificação dos conteúdos 
emergentes, que iriam exigir uma reflexão dessa natureza, bem como uma escuta e 



uma intervenção terapêuticas. O professor estaria, assim, integrando as funções 
didáticas e terapêuticas.

Todavia, para que ele pudesse atuar de forma efetiva, seria necessário não perder de 
vista a necessidade de um saneamento das relações interpessoais. Pelo lugar que 
ocupa, o professor é percebido como figura de autoridade, eliciando nos alunos atitudes 
de dependência, submissão e rebeldia. Por outro lado, as atividades acadêmicas, pelo 
seu caráter avaliativo e discriminativo, eliciam, entre os alunos, atitudes de competição 
e rivalidade. Essas atitudes, muitas vezes, transformam-se em entraves à realização do 
trabalho a que me refiro.

A elaboração daquelas atitudes criaria um clima de confiança, consideração e 
intimidade, condições imprescindíveis para o estabelecimento de vínculos construtivos, 
possibilitando que essas elaborações pessoais possam transformar-se em fator de 
crescimento humano, para cada um e para o grupo, como um todo.

Também no âmbito pedagógico, esse trabalho iria garantir que os conteúdos 
apresentados estivessem sempre coloridos por um significado pessoal e fossem 
sustentados por uma base experiencial, características fundamentais de uma 
aprendizagem efetiva, duradoura e fecunda.

Uma proposta dessa natureza envolveria um projeto amplo, complexo e inovador. Ele 
poderia incluir uma série de recursos já existentes, mas implicaria essencialmente na 
busca de uma síntese original e transcendente. 


