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RESUMO 

 

Essa dissertação visou compreender os sentidos das construções de gênero na profissão de 

psicologia. Na sociedade brasileira, determinadas profissões foram construídas culturalmente 

ligadas ao cuidado, vinculado às mulheres, as quais na psicologia são presença majoritária. 

Exemplos dessas profissões são a enfermagem, serviço social, magistério/educação, 

incluindo-se, também, a psicologia. Nesse contexto, é comum em alguns estudos pesquisados, 

a referência à psicologia como profissão “feminina”. Interrogamos o que está se está 

chamando de “feminino” nessas pesquisas? Trabalhamos com os referenciais das teorias 

feministas/teorias de gênero, história da psicologia e formação do(a) psicólogo(a), sociologia 

das profissões e teoria das representações sociais. Os instrumentos utilizados para a 

construção dos dados foram a roda de conversa e um questionário. Foram realizadas três rodas 

de conversa, nas quais estiveram presentes dezoito participantes, estudantes do primeiro e do 

penúltimo ano do curso de psicologia da UFPE. Para realizar a análise dos dados, utilizamos a 

análise de enunciação, que consiste em uma das técnicas de análise de conteúdo. Os 

resultados apontaram um questionamento com relação à ideia de profissão “feminina”, 

presente na psicologia. O elemento cultural emergiu na compreensão de como a profissão é 

marcada pela categoria gênero. Observamos a disputa pela atribuição de sentido, atravessada 

por relações de poder, produzindo a polissemia na compreensão da temática da pesquisa. 

Os(as) participantes referiram que o debate de gênero já começa a ocorrer na formação, 

reproduziram e desconstruíram determinados sentidos do gênero na profissão de psicologia. 

Isso pode ser compreendido, pois estamos vivenciando um período de mudança social em que 

coexistem diferentes sentidos nas relações de gênero. Esperamos com esse estudo, contribuir 

para a desconstrução de noções de gênero naturalizantes, fomentando relações de gênero mais 

igualitárias desde a formação inicial na profissão. 

 

Palavras-chave: gênero; psicologia; formação profissional. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aimed to understand the meanings of gender constructions in the profession of 

psychology. In brazilian society, certain professions were built culturally linked to care, linked 

to women, which are predominant presence in psychology. Examples of these professions are 

nursing, social work, teaching/ education, including yourself, too, psychology. In this context, 

it is common in some studies surveyed, the reference to psychology as a female profession. 

Questioned here, what is it calling the "feminine" in these researches? We work with the 

referential theories of feminist/gender theories, history of psychology and formation of 

psychologist, sociology of professions and social’s representations theory. The instruments 

used for the construction of the data were the wheel of conversation and a questionnaire. 

There were three rounds of conversation, in which were present eighteen participants, 

students of the first and penultimate year of psychology UFPE. For data analysis, we used 

enunciation analysis, which consists in one of techniques of content analysis. The results 

pointed questioning regarding the idea of female profession, present in psychology. The 

cultural element has emerged in understanding how the profession is marked by gender. We 

observed the dispute over attribution of meaning, traversed by power relations, producing 

polysemy in understanding the theme of research. The participants reported that the gender 

debate has already begun to occur in the formation. They deconstructed and reproduced 

certain meanings about gender in the profession of psychology. This can be understood 

because we are experiencing a period of social change in which there are different meanings 

in gender relations. We hope with this study contribute to the deconstruction of notions of 

naturalizing gender, fostering more egalitarian gender relations, from initial training in the 

profession. 

 

Key-words: gender; psychology; professional formation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação de mestrado visou compreender os sentidos das construções de 

gênero na profissão de psicologia, buscando problematizar a noção de profissão “feminina” 

presente na psicologia. Objetivamos também analisar conteúdos e processos psicossociais 

relacionados a esses sentidos. 

Os(as) participantes da pesquisa foram estudantes da UFPE do primeiro e do 

penúltimo ano do curso de psicologia. O critério de escolha dos períodos de formação teve 

como objetivo, compreender diferentes momentos de inserção no curso. Em seu início, no 

qual os(as) estudantes têm o primeiro contato com a psicologia e próximo ao seu término, 

momento em que já estão minimamente familiarizados com diferentes discussões sobre a 

profissão, o que possibilita esboçar reflexões sobre a futura profissão. 

A motivação para a realização do estudo é decorrente do percurso de vida/profissional 

da mestranda, no qual alguns elementos se sobressaem, o gosto e a paixão por pensar a 

psicologia como ciência e profissão, vistas aqui como uma interferindo e produzindo a outra 

mutuamente. A afinidade com essa temática resultou na elaboração do seu trabalho de 

conclusão de curso referente às concepções sobre o(a) psicólogo(a) entre estudantes de 

psicologia. Outra motivação foi o atravessamento pela temática de gênero, com a qual teve 

contato ainda na graduação, através da iniciação científica, pesquisando o trabalho de 

mulheres de classes populares. Inclui-se aqui, também, um posicionamento feminista, com 

reverberações não apenas do ponto de vista teórico, mas com implicações em sua vida 

cotidiana, como mulher e psicóloga.  

Ao (re)escrever essa introdução, a pesquisadora lembra das suas inquietações, quando 

ingressou no mestrado. Como traduzir em objetivos de pesquisa, a questão que a instigava? 

Aquela era uma questão de pesquisa? Foi assim que ela viu seu objeto de pesquisa mudar de 

forma várias vezes, até ficar “sem objeto”. Um processo intenso, mas muito prazeroso. 

Inicialmente, ele foi nomeado de “psicologia”, depois de “mulheres”, posteriormente, 

“gênero”.  

Situando o tema da pesquisa, sabemos que na sociedade brasileira, determinadas 

profissões foram construídas culturalmente ligadas ao cuidado, a exemplo da enfermagem, 

serviço social, magistério/educação, incluindo-se, também, a psicologia. Nessa sociedade, se 

vincula o cuidado às mulheres, que na psicologia são presença majoritária. Segundo o CFP 

(2012a), 89% das pessoas que exercem a psicologia no Brasil são mulheres. A discussão de 

gênero intra-categoria profissional, na qual se insere o debate na presente pesquisa, não é alvo 

de muitas problematizações, haja vista que os(as) psicólogos(as), de modo geral, tem 
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pesquisado a temática de gênero com diferentes públicos, mas geralmente sem incluir ou 

pensar o próprio grupo profissional.  

Com relação às pesquisas sobre gênero na profissão de psicologia é comum, em alguns 

estudos pesquisados, a referência à psicologia como profissão feminina. Nesse sentido, Bastos 

et al. (2010, p. 39) destacam que “o reconhecimento da psicologia como profissão feminina 

aparece desde os primeiros estudos sobre a profissão, a exemplo do clássico trabalho sobre o 

psicólogo paulista” conduzido por Sylvia Leser de Mello, em 1975. De acordo com esses 

autores, na pesquisa que originou o livro “Quem é o psicólogo brasileiro?” organizada pelo 

Conselho Federal de Psicologia, CFP, em 1988, bem como na pesquisa do grupo de trabalho 

de psicologia organizacional e do trabalho, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Psicologia, ANPEPP, a psicologia é tida como profissão feminina. Os dados 

dessa última pesquisa citada foram publicados em 2010 para atualizar a pesquisa de 1988. 

Nessa pesquisa do ano 2010, no CRP-02, jurisdição Pernambuco e Fernando de Noronha, o 

percentual de mulheres na profissão foi de 89,4%. 

Interrogamos o que está se está chamando de “feminino” nessas pesquisas? Seria a 

vinculação ao percentual de mulheres na profissão, 89%? Sendo assim, “feminino” seria 

sinônimo de mulheres? Que sentidos estariam sendo atribuídos a esse “feminino”? Haveria 

um “feminino”, um “masculino”, vistos de forma homogênea? Pontuamos que em alguns 

estudos pesquisados, a referência ao “feminino” é citada, porém parece fundamentada na 

categoria sexo, ao invés de gênero. A categoria sexo reduz à discussão ao critério meramente 

numérico, não aprofundando o debate. 

É oportuno citarmos aqui, um dos primeiros estudos encontrado sobre o gênero na 

profissão de psicologia, intitula-se: Afinal, por que somos tantas psicólogas? (ROSEMBERG, 

1984). Uma das causas que essa autora atribui à predominância de mulheres na profissão é o 

reforço dos modelos sexuais tradicionais, advindos da socialização dos gêneros, que reserva 

aos homens um papel instrumental e às mulheres um papel expressivo. Pontuamos que o 

conceito de papéis sexuais se insere no âmbito da teorização feminista/gênero, configurando-

se como uma possibilidade de leitura para a questão de gênero&profissão, porém, não 

trabalhamos com esse conceito nessa pesquisa. Posteriormente, serão apresentadas nossas 

escolhas teóricas nesse campo, no capítulo sobre feminismos/gênero. 

Continuando a discussão, um bom exemplo de pensarmos para além do quantitativo de 

mulheres, destacado anteriormente, é oferecido por Castro e Yamamoto (2000). O número 

quando tomado por si só, pode mascarar, enviesando a compreensão que se tem sobre o tema. 

Esses autores alertam para os riscos do papel desmesurado que se pode dar à variável de 
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gênero na profissão. Eles questionam, se algumas características do exercício profissional 

consideradas desfavoráveis, a exemplo da baixa remuneração seriam decorrentes, 

prioritariamente da presença majoritária de mulheres ou da própria profissão, considerando 

que as práticas psi têm sido alvos de críticas ao longo de sua construção no Brasil.  

Assim como os autores citados anteriormente, Rosas, Rosas e Xavier (1988) propõem 

uma leitura crítica sobre a ideia de “profissão feminina”. Eles referem que esse fenômeno não 

é universal, citando Salvatore Rosa (1985), o qual afirma que em muitos países e em países 

mais desenvolvidos, a psicologia não é uma profissão majoritariamente composta por 

mulheres, ocorrendo o contrário. Essa análise nos permite pensar em termos de não 

universalismos de gênero. 

Aprofundando a discussão, a escassa discussão sobre o gênero na profissão levou o 

Conselho Federal de Psicologia, CFP, a desenvolver uma pesquisa intitulada: “Profissão e 

gênero no exercício da psicologia no Brasil", na qual foram entrevistados(as) mil e quinhentos 

profissionais de todo o país. A mesma foi iniciada em junho de 2012 e já foi finalizada. Os 

resultados dessa pesquisa encontram-se no livro: Psicologia: uma profissão de muitas e 

diferentes mulheres, publicado pelo CFP (CFP, 2013a). 

A edição especial do jornal Federal, janeiro a agosto de 2012, publicado pelo CFP, traz 

alguns dados dessa pesquisa. Aponta que o Brasil possui o maior número de psicólogos(as) 

ativos(as) do mundo, são 216.000 profissionais em atividade, de acordo com o Cadastro 

Nacional dos Psicólogos, do CFP. Considerando que o gênero, aqui pensado na profissão, é 

uma categoria relacionada a outros eixos de análise, a exemplo de geração, os dados 

apontaram que a psicologia é uma categoria jovem. Quase a metade (47%) dos profissionais 

pertence à faixa etária dos 20 aos 39 anos e concluiu a graduação em psicologia entre quatro e 

oito anos atrás. 

Lhullier (2013) no livro: Quem é a psicóloga brasileira? publicado pelo Conselho 

Federal de Psicologia, CFP, como resultado parcial dessa pesquisa, afirma: 

a supremacia da presença feminina na profissão não tem sido uma questão para os 

estudiosos da profissão. Essa questão é corroborada pelo fato de esse ponto não ter 

sido problematizado tanto pelos pesquisadores cuja produção foi analisada, quanto 

pelos autores que assinaram capítulos do livro que resultou dessa pesquisa (p. 21). 
 

Considerando a pouca discussão sobre a dimensão de gênero na profissão de 

psicologia, optamos por realizar esse debate na formação inicial em psicologia, com os(as) 

estudantes, pois a consideramos um importante espaço de discussão, no qual se dá a 

aproximação inicial com a psicologia, bem como são feitas reflexões acerca da profissão. No 

que se refere à formação, no Brasil, ao nível dos cursos de graduação em psicologia, a 
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discussão sobre gênero - teorias feministas/gênero, ainda é incipiente, porém alguns debates já 

começam a acontecer. 

A escolha desse tema de pesquisa reveste-se de um sentido político, trazendo à tona, a 

discussão em questão. Para Nicholson (2000), articular o sentido de uma palavra, “no 

contexto em que há ambiguidade, e no qual diferentes consequências surgem, de diferentes 

articulações, é um ato político” (p. 37). Louro (2002) também concorda com esse 

posicionamento, afirmando que nos estudos feministas “a produção teórica adquire sentido na 

medida em que se faz prática, ou melhor, na medida em que se transforma em prática política” 

(p. 231).  

No caso da psicologia, temos uma categoria que sempre falou no masculino, “nós 

psicólogos”. Uma profissão/ciência que, muitas vezes, abordou o gênero de forma 

equivocada, contribuindo para reforçar as diferenças entre mulheres e homens, a partir da 

noção de diferenças de personalidade. Porém, observamos que algumas mudanças já 

começam a acontecer. 

A seguir, o(a) leitor(a) poderá acompanhar o capítulo sobre gênero e feminismos, 

posteriormente, o capítulo sobre a psicologia: profissão e formação profissional. O terceiro 

capítulo de cunho teórico versa sobre a teoria das representações sociais, construto da 

psicologia social que nos auxiliou na compreensão da temática da pesquisa. 

Em seguida, discorreremos sobre o método, na qual apresentamos o percurso de 

construção da pesquisa, no que diz respeito à escolha dos instrumentos, à imersão da 

pesquisadora no campo e às surpresas e desafios vivenciados. Em seguida, apresentamos os 

achados na análise dos dados, um pouco do “clima”desenvolvido na pesquisa, principalmente, 

através dos discursos produzidos nas interações pelos(as) participantes das rodas de conversa, 

um dos instrumentos utilizados. Por fim, serão apresentadas as considerações finais. 
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2. COMPREENDENDO O GÊNERO: A CATEGORIA DE ANÁLISE EM QUESTÃO 

Nesse capítulo, inicialmente realizaremos uma discussão sobre o conceito de gênero, 

considerando que estamos operando analiticamente com essa categoria, a partir dos sentidos 

das construções de gênero na profissão de psicologia e dos efeitos que produzem. A segunda 

sessão do capítulo versa sobre as contribuições de algumas autoras das teorias 

feministas/gênero, notadamente Joan Scott e Judith Butler, que nos ofereceram fundamentos 

teóricos para elaborar essa pesquisa.  

Adotamos a noção de que o próprio conceito de gênero, de acordo com Arruda 

(2000a), surge no seio do movimento feminista. Nogueira (2012) afirma que as teorias e as 

epistemologias feministas influenciaram e influenciam os estudos de gênero na psicologia 

social, área na qual essa pesquisa se insere.  

 

2.1 Discutindo analiticamente a categoria gênero 

O conceito de gênero tem sido analisado por várias feministas e cada uma identifica 

diferentes motivos para seu aparecimento. No que se refere à sua conceituação, há desacordos 

entre as próprias feministas. De modo geral, esse termo começou a ser adotado na década de 

1970, pelas feministas, mas foi a antropóloga Gayle Rubin quem primeiro sistematizou o 

conceito. Gênero é conceituado de diferentes modos e em diferentes campos de saber, a 

exemplo da sociologia, antropologia, psicologia e demografia, nessa última, equivale a sexo 

(OLIVEIRA, 2009). 

Nesse cenário, Amâncio (2003) assinala que, ao longo dos mais de trinta anos de 

existência do gênero nas ciências sociais, foi difícil realizar um projeto teórico que 

correspondesse a um verdadeiro descentramento epistemológico do dualismo associado ao 

sexo biológico. Sabemos o quanto é difícil operar teoricamente com a categoria gênero. Isso 

mostra a complexidade do conceito, sendo alvo de muitas críticas e uma das principais é o uso 

do gênero equivalendo ao sexo. Exemplo disso é quando vemos pesquisas afirmarem que 

trabalham numa perspectiva de gênero, porém meramente utilizam critérios de separação 

confrontando os resultados obtidos, a partir da referência aos homens e às mulheres 

pesquisados(as), sem problematizar esses construtos sociais. Essa autora argumenta: 

a corrupção do género pelo sexo, que se generalizou na linguagem comum e no 

próprio discurso científico, diminuiu o efeito provocatório do género, na medida 

apenas em que a sexuação do género passou a constituir um poderoso indicador da 

lógica que preside à construção da diferença (p. 707). 

 

Apoiamo-nos no conceito de gênero como construção social, iniciada a partir do 

ingresso do sujeito no convívio social, referenciado por significados construídos nos 
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processos sociointerativos. O gênero também inclui a dimensão do poder e outros marcadores 

sociais como geração, classe e raça, a título de exemplo. Sobre a categoria de gênero, Narvaz 

(2010) afirma que: 

compreender a complexidade da categoria analítica gênero é fundamental à 

compreensão dos processos de produção das subjetividades, que não podem ser 

reduzidas a identidades sexuadas estabilizadas no que se convencionou chamar 

homens e mulheres, masculino e feminino. As subjetividades são complexas, 

singulares, heterogêneas e se constituem a partir de diversas marcações da diferença 

que excedem à diferença sexual. Há, portanto, que se desnaturalizar e problematizar 

tais categorias, o que não implica negar a existência de homens e de mulheres 

enquanto sujeitos empíricos concretos (pp. 180-181). 

 

Sobre o conceito de gênero, Louro (2002) aponta: 

o debate entre as várias formas de apropriação do conceito de gênero, acabaria por 

apontar os seus vínculos com as teorizações pós-estruturalistas, especialmente na 

medida em que ele sinalizava uma concepção de poder tributária do pensamento de 

Foucault, bem como propunha a desconstrução das oposições binárias ligadas ao 

masculino e ao feminino de maneira trans-histórica e universal. Tais vínculos não 

são, contudo, assumidos sem problemas pelo conjunto de estudiosas feministas. 

Constituem-se, ao contrário, num lócus de tensões e polêmicas e, ao mesmo tempo, 

acabam por se revelar como espaço extremamente fértil para o desenvolvimento 

teórico do campo (pp. 229- 230). 

 

Continuando a discussão sobre o conceito de gênero, Rubin (1993) a quem se atribui 

um dos primeiros usos do termo gênero, em seu clássico texto: “O tráfego de mulheres: Notas 

sobre a economia política do sexo”, assinala a construção social da desigualdade das 

mulheres. Sua conceituação sobre gênero é: 

a falta de um termo mais elegante, nomeio esse aspecto da vida social de sistema 

“sexo gênero”. Adoto como definição preliminar de um sistema “sexo-gênero”: um 

conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade 

biológica em produtos da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais 

transformadas são satisfeitas (p. 2). 

 

Nesse contexto, Piscitelli (2004) fazendo um mapeamento da crítica feminista 

contemporânea, na qual situa o conceito de gênero, pontua que esse: 

começou a ser desenvolvido como uma alternativa ante o trabalho com o 

patriarcado. Ele foi produto, porém da mesma inquietação feminista em relação às 

causas da opressão da mulher. A elaboração desse conceito está ligada à percepção 

da necessidade de associar essa preocupação política a uma melhor compreensão da 

maneira como o gênero opera em todas as sociedades, o que exige pensar de modo 

mais complexo o poder. Vemos assim, que as perspectivas feministas que iniciaram 

o trabalho com gênero mantém um interesse fundamental na situação da mulher, 

embora não limitem suas análises ao estudo das mulheres (p. 52). 

 

Com relação ao patriarcado, destacado na citação anterior, esse não é referente ao 

poder do pai, mas sim ao poder dos homens ou do “masculino”. Algumas críticas feitas a esse 

conceito é que ele é trans-histórico, trans-geográfico, não variando no espaço e no tempo. Sua 

utilização, muitas vezes, obscurece a compreensão de outras formas de discriminação, a 
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exemplo da discriminação das mulheres pelas próprias mulheres. Esse conceito elucida que a 

subordinação da mulher não é natural, e é importante combatê-la (PISCITELLI, 2004).  

Sabemos que coexistem diferentes teorias feministas/gênero. No que se refere aos 

temas de discussão, Machado (1992) pontua que os estudos de mulher e/ou de gênero no 

Brasil, acompanham as mudanças, flutuações e divergências temporais e espaciais dos 

movimentos feministas do mundo francês e anglo-saxônico, através da sinalização da 

introdução de novas temáticas, sem que as anteriores sejam deixadas de lado.  

Discorrendo sobre o contexto brasileiro, essa autora pontua que: 

no fim dos anos 80, especialmente a partir de 1987, no Brasil, na Academia das 

Ciências Sociais e na Academia dos Estudos de Literatura e Crítica Literária, 

postula-se a primazia dos estudos de gênero sobre os estudos de mulher e a 

“superação” dos estudos de papéis sexuais pelos de gênero. A nova proposta 

acadêmica dos estudos de gênero parece buscar afirmar duplamente que o conceito 

de gênero supera o de papel sexual, por sua demarcação mais frontal contra o 

determinismo biológico, e que esse conceito, por ser relacional, supera a ideia das 

esferas relacionadas a um e ao outro sexo (p. 26). 

 

Continuando a discussão sobre as conceituações de gênero, uma das perspectivas 

presentes na contemporaneidade nesse debate, é a de Haraway, bióloga e historiadora da 

ciência, cuja visão sobre gênero se fundamenta na noção de conhecimento situado, no que diz 

respeito à proposta epistemológica de localização e de consideração da contextualidade do 

conhecimento. Implica partir do princípio de que os conhecimentos têm um ponto de partida e 

de produção (HARAWAY, 1995; OLIVEIRA; AMÂNCIO, 2006).  

Com isso, evitam-se universalismos de gênero, a partir da contingência histórica. Ou 

seja, as significações de gênero devem ser compreendidas a partir de contextos específicos. 

Oliveira e Amâncio (2006) realçam as teorias feministas e as representações sociais como 

desafios do conhecimento situado para a psicologia social, expressão que intitula o artigo dos 

mesmos, pois ambas visam situar o conhecimento, a partir dos seus contextos de produção. 

Aprofundando a discussão sobre a noção de gênero, de acordo com Piscitelli (2004), 

são feitas críticas ao conceito de gênero e uma dessas é que as análises de gênero têm 

dificuldade de situar como o poder circula socialmente e nesse caso, questiona-se, inclusive, 

se após quase trinta anos dessas formulações é possível desenvolvê-las ancorando-as em um 

único referencial teórico. Algumas das críticas ao conceito de gênero são feitas pensando 

numa reelaboração da categoria mulher que era vista de forma essencialista pelo feminismo 

radical, nos anos 1970.  

Com relação ao feminismo radical, Nogueira (2012) afirma que havia “a ideia 

principal de ‘não dormir com o inimigo’, proveniente das relações com os homens e 

especialmente no nível das relações íntimas e sexuais” (p. 46). No que se refere ao debate 
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sobre a categoria mulher, as teóricas que demonstram a importância da volta ao uso dessa 

categoria, não a concebem de modo essencialista, por isso a ideia de reelaboração. O uso da 

categoria mulher é político, essa possibilitaria “o reconhecimento de diferenças entre as 

mulheres, mas uma vez que também permite mapear semelhanças não inviabilizaria a prática 

política que de acordo com a autora não exige um sentido para o termo mulher” 

(NICHOLSON, 2000, p. 59). 

Considerando as diferentes perspectivas, ora apresentadas, concordamos com Louro 

(2008b) ao afirmar que os(as) teóricos(as) disputam quanto aos modos de compreender e 

atribuir sentido ao gênero, porém costumam concordar que não é o momento do nascimento e 

da nomeação de um corpo como macho ou como fêmea que faz deste um sujeito masculino 

ou feminino.  

Apesar das críticas feitas ao conceito de gênero, optamos trabalhar analiticamente com 

essa categoria. Para utilizar esse conceito é fundamental buscar compreender como o poder 

circula no âmbito social (PISCITELLI, 2004). Pensamos a noção de poder nessa dissertação, 

a partir de Foucault. As ideias desse teórico influenciaram a obra bluteriana e a de Joan Scott, 

principais autoras nas quais nos apoiamos. 

Discorrendo sobre o poder, Foucault (1989), em seu livro Microfísica do poder, 

adverte que não se deve formular a pergunta sem resposta: 

quem tem o poder e o que pretende, ou o que procura aquele que tem o poder?; mas 

estudar o poder onde sua intenção − se é que há uma intenção − está completamente 

investida em práticas reais e efetivas; estudar o poder em sua face externa, onde ele 

se relaciona direta e imediatamente com aquilo que podemos chamar 

provisoriamente de seu objeto, seu alvo ou campo de aplicação, quer dizer, onde ele 

se implanta e produz efeitos reais. Portanto, não perguntar porque alguns querem 

dominar, o que procuram e qual é sua estratégia global, mas como funcionam as 

coisas ao nível do processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos 

que sujeitam os corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos, etc. Em outras 

palavras, ao invés de perguntar como o soberano aparece no topo, tentar saber como 

foram constituídos, pouco a pouco, progressivamente, realmente e materialmente os 

súditos, a partir da multiplicidade dos corpos, das forças, das energias, das matérias, 

dos desejos, dos pensamentos, etc (p. 102). 
 

Referenciando-se em Foucault, Áran e Peixoto Júnior (2007) afirmam que: 

a partir da era moderna, o poder não pode mais ser tomado como um fenômeno de 

dominação maciço e hegemônico de um indivíduo sobre os outros ou de um grupo 

sobre os outros, tal como se pode constatar no modelo da soberania. O poder 

problematizado como biopoder seria, antes, algo que circula, que funciona em rede, 

fazendo com que o indivíduo não seja o outro do poder, mas um dos seus primeiros 

efeitos (p. 132). 
 

A soberania diz respeito à concentração de recursos de poder na monarquia, se 

materializando na pessoa do rei. Foucault a analisou para compreender melhor a concepção de 
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poder moderno. Considerando sua produção, adotamos a noção de poder nessa dissertação, a 

partir da conceituação em História da sexualidade I: A vontade de saber.  

Nesse livro, Foucault (1994) afirma que o poder não é qualquer coisa que se adquira 

ou se arranca, ele é exercido a partir de um sem-número de pontos e num mecanismo de 

relações não igualitárias e móveis. Para o autor as relações de poder não estão em posição de 

exterioridade com relação a outros tipos de relações (processos econômicos e relações 

sexuais, por exemplo), mas lhe são imanentes, são os efeitos imediatos das partilhas, 

desigualdades e desequilíbrios que daí se produzem e são reciprocamente, as condições 

internas dessas diferenciações. 

No contexto das relações de gênero, Louro (2003) apoiando-se nas noções de poder 

disciplinar e de biopoder trabalhadas por Foucault, afirma que para além do poder disciplinar, 

o qual constitui, “através de práticas cotidianas e de técnicas minuciosas, os sujeitos” (p. 41), 

o conceito de "biopoder", ou seja, “o poder de controlar as populações, de controlar o "corpo-

espécie" também parece ser útil para que se pense no conjunto de disposições e práticas que 

foram, historicamente, criadas e acionadas para controlar homens e mulheres” (p. 41). 

Não realizaremos uma discussão mais aprofundada sobre a temática do poder em 

Foucault, nos interessa sua noção de poder difuso. Segundo Louro (2003) Foucault 

desorganiza as concepções convencionais que usualmente remetem à centralidade e à posse 

do poder, propondo que observemos o poder sendo exercido em muitas e variadas direções, 

como se fosse uma rede capilar, que se constitui por toda a sociedade. O poder é algo difuso, 

concebido mais como "uma estratégia"; ele não seria, portanto, um privilégio que alguém 

possui (e transmite) ou do qual alguém se "apropria". O poder é exercido pelos sujeitos e tem 

efeitos sobre suas ações. Torna-se fundamental pensar no exercício do poder, que se constitui 

por "manobras", "técnicas", "disposições", as quais são, por sua vez, resistidas e contestadas, 

respondidas, absorvidas, aceitas ou transformadas.  

Referenciado-se nas relações de poder, Foucault desconstrói a noção de sexo, 

iniciando um discurso contrário, que concebe o sexo como um efeito em vez de uma origem. 

O sexo é pensado a partir do dispositivo da sexualidade
1
 Ao invés do sexo como a causa 

contínua e original, apresenta a sexualidade como um sistema histórico aberto e complexo de 

discurso e poder, o qual produz a denominação imprópria de “sexo” como parte da estratégia 

                                                 
1
 O dispositivo da sexualidade corresponde a um processo de sexualização generalizada que terá nas crianças um 

de seus principais focos, transformando a família em lócus permanente de observação, reflexão e controle do 

comportamento sexual de seus membros (DUARTE, 2004). Revel (2005, p. 40), no livro Michel Foucault: 

conceitos essenciais, esclarece que para esse teórico, um dispositivo é "um conjunto decididamente heterogêneo 

que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas”. 
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para ocultar e perpetuar as relações de poder (BUTLER, 2008). 

No livro História da sexualidade I: A vontade de saber, Foucault (1994) aponta que o 

sexo é uma instância que parece dominar-nos, um segredo que parece subjacente a tudo que 

somos. Isso configurou a scientia sexualis, desenvolvida a partir do século XIX, que 

“empreendeu a tarefa de produzir discursos verdadeiros sobre o sexo” (p. 72). 

Esse autor desenvolveu uma ampla teorização referente à história da sexualidade. No 

início do século XVII, “os códigos do grosseiro, do obsceno, do indecente, eram bem frouxos 

comparados com os do século XIX”[...] (FOUCAULT, 1994, p. 9) “a esta plena luz ter-se-ia 

seguido um rápido crepúsculo até às noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é 

então cuidadosamente aferrolhada” (p. 9). 

Ele afirma que o sexo, no século XVIII, torna-se caso de polícia, no que diz respeito à 

necessidade de sua regulamentação através de discursos úteis e públicos. Nesse momento, 

houve o aparecimento da população como problema econômico e político. No cerne desse 

problema está o sexo, pois é “preciso analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os 

nascimentos legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a 

maneira de as tornar fecundas ou estéreis[...]” (p. 29). 

Sob o moralismo burguês, a partir do século XIX, teria ocorrido uma incitação 

generalizada que pôs o sexo em discurso, fazendo dele aquilo, que do interior do sujeito tinha 

o poder de dizer a sua verdade e quando negligenciado podia determinar a sua ruína e a ruína 

da família, da raça e da nação (DUARTE, 2004). As contribuições de Foucault são 

fundamentais para desnaturalizar a noção de sexo, fornecendo uma importante contribuição à 

teorização feminista/gênero. 

 

2.2 Aprofundando as perspectivas teóricas de gênero  

Algumas autoras ofereceram ferramentas analíticas que nos permitiram compreender 

os sentidos das construções de gênero na profissão de psicologia. Dentre essas estão Joan 

Scott, notadamente, através da noção de experiência, e do debate igualdade-diferença. Outra 

autora foi Judith Butler, no que diz respeito à noção de normas de gênero, ao lado de Guacira 

Louro, que, no Brasil, é uma das principais estudiosas dessa autora. 

Essas autoras são associadas ao campo das teorias feministas/gênero pós-

estruturalistas, no qual nos posicionamos. Para Macêdo (2011) o pós-estruturalismo irá 

permitir um diálogo fecundo com o feminismo, reforçando a crítica aos binarismos e 

essencialismos do ideário racional e iluminista. O abandono do sujeito transparente e racional 

da modernidade dará lugar ao entendimento deste como plural, heterogêneo e contingente, 
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permitindo, simultaneamente, uma maior compreensão do seu processo de constituição. 

Porém, sabemos que há várias disputas nesse campo. Segundo Mariano (2005) a 

contribuição da teoria pós-estruturalista ao feminismo é alvo de debates entre as feministas, 

com acordos e desacordos. De modo geral, se fala no “reconhecimento da importância dessa 

teoria para a crítica ao universalismo, ao essencialismo, ao binarismo e ao racionalismo 

iluminista” (p. 486). Algumas das críticas são hesitantes em abraçar indiscriminadamente a 

fragmentação pós-moderna do sujeito, juntamente, com o solapamento da experiência como 

categoria analítica. Há receio de que o feminismo seja esvaziado de sua política afirmativa. 

(COSTA, 1998). Acreditamos que é possível trabalhar com essas teorias sem fragmentar 

indiscriminadamente o sujeito. 

 

2.2.1 As contribuições de Joan Scott 

O gênero na visão de Scott (1990) é uma categoria de análise que possibilita 

compreender a construção inteiramente social da diferença sexual. Em 1994, no prefácio de 

seu livro: Gênero e políticas da história, encontramos uma definição mais aprofundada sobre 

esse conceito da autora: 

gênero significa o saber a respeito das diferenças sexuais. Uso saber, seguindo 

Michel Foucault, como o significado de compreensão produzida pelas culturas e 

sociedades sobre as relações humanas, no caso, relações entre homens e mulheres. 

Tal saber, não é absoluto ou verdadeiro, mas sempre relativo. Ele é produzido de 

maneira complexa no interior de epistemes que têm, elas próprias, uma história 

autônoma (ou quase). Seus usos e significados nascem de uma disputa política e são 

os meios pelos quais as relações de poder - de dominação e de subordinação - são 

construídas. O saber não se refere apenas a ideias, mas a instituições e estruturas, 

práticas cotidianas e rituais específicos, já que todos constituem relações sociais (pp. 

12-13). 

 

Entendemos que, as relações de poder extrapolam o binômio dominação/subordinação. 

Pensando o gênero, Scott (1999a) discorre sobre a igualdade versus diferença, pontuando que 

“de fato, a própria antítese esconde a interdependência dos dois termos, já que a igualdade não 

é a eliminação da diferença, e a diferença não exclui a igualdade” (p. 209). 

Sobre a ideia de categoria, pensando a igualdade versus diferença, Scott (1999a) 

pontua: 

assume-se que tudo em cada categoria mulher/homem é a mesma coisa (é igual); 

portanto, se suprimem as diferenças dentro de cada categoria. Pelo contrário, nosso 

objetivo não é só ver as diferenças entre os sexos, como também as formas em que 

estas funcionam para reprimir as diferenças no interior de cada grupo e gênero. A 

igualdade construída a cada lado da oposição binária oculta o múltiplo jogo das 

diferenças e mantém sua irrelevância e sua invisibilidade (pp. 219-220). 

 

Essa autora se apoiou na noção de desconstrução, do filósofo francês Jacques Derrida, 

para problematizar os sentidos de “masculino” e “feminino”. Para ela, se as oposições binárias 
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“oferecem uma compreensão da maneira em que se constrói o significado, então análises de 

significado não podem tomar as oposições binárias pelo que aparentam e devem desconstruí-

las dos processos que encarnam” (SCOTT, 1999a, p. 208). As oposições fixas ocultam o grau, 

no qual assuntos apresentados como opostos são, de fato, interdependentes. 

Com relação ao binômio masculino/feminino, Scott (1999a) afirma que quando esses 

termos do binômio são encarados de forma oposta, servem para não visibilizar as diferenças 

entre as mulheres, no que diz respeito ao comportamento, desejo, subjetividade, sexualidade, 

identificação de gênero e experiência histórica. Em conformidade com essa visão, Mariano 

(2005) afirma que o binarismo nas teorias de gênero reprimiu as diferenças existentes tanto na 

“categoria mulher”, quando na “categoria homem”. Para autora: “a categoria ‘mulheres’, ao 

pretender ser globalizante, torna-se normativa e excludente e ignora outras dimensões que 

marcam privilégios, como os de classe e os de raça” (p. 487). 

Discorrendo sobre a desconstrução, Louro (2008a) assinala: 

a desconstrução das oposições binárias tornaria manifesta a interdependência e a 

fragmentação de cada um dos polos. Trabalhando para mostrar que cada polo 

contém o outro, de forma desviada ou negada, a desconstrução indica que cada polo, 

carrega vestígios do outro e depende desse outro para adquirir sentido. A operação 

sugere também o quanto cada da polo, é em si mesmo, fragmentado e plural (p. 43). 
 

Embora a desconstrução tenha sido chamada de "niilista" e "destrutiva" por seus 

críticos, essa guarda possibilidades. Pode ser que alguns críticos desconstrutivistas façam uma 

interminável exposição de contradições e se tornem assim incapazes de endossar ou advogar 

facilmente um programa político próprio. Mas há, também, exemplos de políticas reforçadas 

por essa abordagem que não apenas criticam as hierarquias sociais existentes, mas enfatizam 

as premissas de suas atuações; políticas criticamente autoconscientes de suas próprias 

justificações e exclusões, recusando assim posturas absolutistas ou totalizantes. Ou seja, a 

questão que se coloca é de que modo ocorre essa desconstrução (SCOTT, 1994). 

Uma das tensões entre desconstrução e feminismo é que a ausência de um sujeito 

estável assusta algumas feministas (RODRIGUES, 2008). Para Mariano (2005), uma 

importante contribuição do pós-estruturalismo ao feminismo é o método de desconstrução, 

tomado de empréstimo de Derrida, o qual tem a função de desmontar a lógica interna das 

categorias, visando expor suas limitações. 

Discorrendo sobre a desconstrução, Butler (1998) se pronuncia sobre a crítica da 

“morte” da categoria mulher, que muitas vezes é feita a algumas teorias feministas pós-

estruturalistas por diluirem essa categoria, a tal ponto que seria difícil pensar em um sujeito 

político do feminismo. Sobre esse crítica, Butler (1998) pondera que: 
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desconstruir, o sujeito do feminismo não é, portanto, censurar sua utilização, mas ao 

contrário, liberar o termo num futuro de múltiplas significações, emancipá-lo das 

ontologias maternais ou racistas às quais esteve restrito e fazer dele um lugar onde 

significados não antecipados podem emergir (p. 36). 

 

Retomando especificamente a discussão sobre o debate igualdade-diferença, Scott 

argumenta que “indivíduos e grupos, que igualdade e diferença não são opostos, mas 

conceitos interdependentes que estão necessariamente em tensão” (SCOTT, 2005, p. 14). Essa 

autora, pronunciando-se sobre as reivindicações de igualdade, afirma que seu argumento tem 

sido o de que “a tensão entre identidade de grupo e identidade individual não pode ser 

resolvida; ela é uma consequência das formas pelas quais a diferença é utilizada para 

organizar a vida social” (p. 22). Para essa autora, as identidades coletivas são formas 

inescapáveis de organização social, sendo inevitavelmente politizadas como um meio tanto de 

discriminação, como de protesto contra a discriminação, elas são um meio, através do qual e 

contra o qual as identidades individuais são articuladas. Essa observação empreendida pela 

autora é útil para pensar na dinâmica das identidades. 

O debate igualdade diferença aqui problematizado, é tão complexo tanto do ponto de 

vista teórico, quanto das estratégias práticas. No que diz respeito à ação política, a oscilação 

entre um feminismo de diferença e um de igualdade é uma batalha e um desacordo em torno 

da ideia de qual é o mais emancipatório e capaz de mudar as condições básicas de 

subordinação das mulheres. É oportuno situar que esse embate esteve presente, desde os 

primeiros momentos do feminismo (NOGUEIRA, 2001). 

Butler (1998) discorrendo sobre as diferenças entre as mulheres, discussão relacionada 

ao debate igualdade-diferença, pontua: 

se o feminismo pressupõe que mulheres designa um campo de diferenças 

indesignável, que não pode ser totalizado ou resumido por uma categoria de 

identidade descritiva, então o próprio termo se torna um lugar permanente de 

abertura e re-significação. Eu diria que os rachas entre as mulheres a respeito do 

conteúdo do termo devem ser preservados e valorizados, que esses rachas constantes 

devem ser afirmados como o fundamento infundado da teoria feminista (p. 36). 

 

Continuando a discussão sobre as contribuições de Scott, outra noção trazida por ela e 

que nos interessa é a associação entre o gênero e experiência. Tanto a igualdade, quanto a 

diferença, sobre as quais discutimos anteriormente, são construídas a partir da experiência. 

Logo no início do texto, Scott (1999b) adverte para o perigo de tomar a experiência por si só, 

como auto-evidente, referindo que: 

quando a experiência é considerada como a origem do conhecimento, a visão do 

sujeito individual (a pessoa que teve a experiência ou o/a historiador/a que a relata 

torna-se o alicerce da evidência sobre o qual se ergue a explicação). Questões acerca 

da natureza construída da experiência, acerca de como os sujeitos são, desde o 

início, construídos de maneiras diferentes, acerca de como a visão de um sujeito é 
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estruturada - acerca da linguagem (ou discurso) e história - são postas de lado. A 

evidência da experiência, então, torna-se evidência do fato da diferença, ao invés de 

uma maneira de explorar como se estabelece a diferença, como ela opera, como e de 

que forma ela constitui sujeitos que veem e agem no mundo (p. 4). 

 

Em sua construção sobre a experiência, Scott (1999b) é bastante enfática no papel da 

história na construção da experiência, afirmando que só quando se entende verdadeiramente a 

história é que se pode compreender a experiência. Ela se vale do literário, apontando para 

várias possibilidades de interpretação, para compreender a experiência. Pondera que esse não 

deve ser transformado em fundamental, no sentido de normativo, para não correr o risco de 

única escolha, mas de escolha possível. 

Com relação à história, necessária para a compreensão da experiência, as 

representações históricas do passado ajudam a construir o gênero no presente (SCOTT, 1994). 

Porém, para ela, a história não é mais a respeito “do que aconteceu a homens e mulheres e 

como eles reagiram a isso, mas sim a respeito de como os significados subjetivos e coletivos 

de homens e mulheres, como categorias de identidade foram construídos” (p. 19). Essa 

segunda compreensão enfatiza a ideia de processo, algo importante no presente estudo. 

Em seu texto sobre a experiência, Scott (1999b) se interroga de que modo algumas 

categorias, dentre elas, gênero, classe, raça, biologia, subjetividade adquiriram status como 

fundamento. Indaga sobre quais tem sido os efeitos de suas articulações? Aqui, observamos 

um esforço de não tomar as categorias como auto-evidentes, assim como, a experiência, 

visando compreender as condições que tornaram/tornam possíveis a existência dessas. 

Ampliando a discussão, relacionando experiência e identidade, no contexto das 

relações de gênero, Scott (1999b), afirma que essa última está amarrada a noções de 

experiência. Tanto identidade como experiência são categorias geralmente tidas como auto-

evidentes, compreensão da qual ela discorda. Questionando como escrever sobre essas sem 

essencializá-las, destaca que busca-se “compreender as operações pelas quais as identidades 

são atribuídas, resistidas ou abraçadas e quais processos são ignorados, de fato, conseguem 

seu efeito precisamente porque não são percebidos” (p. 15). 

Continuando a problematização sobre identidade e experiência, Scott (1994) refere 

que “identidades e experiências são, nessa visão, fenômenos variáveis, organizados 

discursivamente em contextos ou configurações particulares” (p. 18). Ela encara as 

identidades não como entidades eternas, mas sim como efeitos de processos políticos e sociais 

(SCOTT, 2005). Essa é a concepção que adotamos para pensar as identidades de gênero e as 

identidades sexuais que emergiram dos dados de pesquisa, em alguns contextos. 
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Com relação à noção de experiência de Scott, muitas vezes ocorre a vinculação da 

psicologia ao cuidado, devido à existência de muitas mulheres na profissão, tomando essa 

experiência como auto evidente. Essa associação precisa ser problematizada, pois pode levar a 

determinados lugares-comuns, como afirma Scott (1999a), em termos de universos 

masculinos e especificidades femininas. O olhar atento a esses universos e especificidades, 

visando interrogá-los, é imprescindível na pesquisa em questão, pois determinadas 

características da profissão de psicologia atribuídas ao que foi construído como “feminino”, a 

exemplo da ajuda e do cuidado, independem de sexo ou gênero. 

 A seguinte reflexão é útil para pensar em sentidos outros que extrapolem o 

“masculino” e o “feminino”, visando ampliar a discussão do gênero na profissão. Ela afirma 

que: 

precisamos de teorias que nos permitam articular modos de pensamento alternativos 

sobre o gênero (e portanto, também maneiras de atuar) que vão além de 

simplesmente reverter as velhas hierarquias ou confirmá-las. E precisamos de uma 

teoria que seja útil e relevante para a prática política (1999a, p. 203). 
 

2.2.2 As contribuições de Judith Butler 

A contribuição dessa autora diz respeito, principalmente ao conceito de normas de 

gênero. A noção de “profissão feminina” presente na psicologia é construída referenciada nas 

normas de gênero enquanto mecanismo que produz e normaliza o “masculino” e o “feminino” 

(BUTLER, 2006). Para essa autora: 

las normas pueden o no ser explícitas, y cuando operan como el principio 

normalizador en la práctica social es común que permanezcan implícitas, difíciles 

de leer y discernibles de uma manera más clara y dramática em los efectos que 

producen (p. 12). 

 

Louro (2008a), a partir do referencial de Butler, aponta que, apesar de existir na 

sociedade, todo um conjunto de regras mediante o qual se produz o que é “masculino” e 

feminino”: 

a sequência é desobedecida e subvertida. Como não está garantida e resolvida de 

uma vez por todas, como não pode ser decidida e determinada num só golpe, a 

ordem precisará ser reiterada constantemente, com sutileza e com energia, de modo 

explícito ou dissimulado. Mesmo que existam regras, que se tracem planos e sejam 

criadas estratégias e técnicas, haverá aqueles e aquelas que rompem as regras e 

transgridem os arranjos. A imprevisibilidade é inerente ao percurso. Tal como numa 

viagem, pode ser instigante sair da rota fixada e experimentar as surpresas do incerto 

e do inesperado (p. 16). 

 

Essa autora afirma que a declaração “é uma menina”! ou “é um menino”! inicia um 

processo que, supostamente, deve seguir um determinado rumo ou direção. A afirmativa, mais 

do que uma descrição, pode ser compreendida como uma definição ou decisão sobre o corpo. 

Ou seja, temos um sujeito que já nasce numa sociedade que dita expectativas de 
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comportamento com relação ao gênero. A asserção “é uma menina” ou “é um menino” 

desencadeia todo um processo de “fazer” desse, um corpo feminino ou masculino: 

um processo que é baseado em características físicas que são vistas como diferenças 

e às quais se atribui significados culturais. Afirma-se e reitera-se uma sequência de 

muitos modos já consagrada, a sequência sexo-gênero-sexualidade. O ato de nomear 

o corpo acontece no interior da lógica que supõe o sexo como um “dado” anterior à 

cultura e lhe atribui um caráter imutável, a-histórico e binário. Tal lógica implica que 

esse “dado” sexo vai determinar o gênero e induzir a uma única forma de desejo. 

Supostamente, não há outra possibilidade senão seguir a ordem prevista. A 

afirmação “é um menino” ou “é uma menina” inaugura um processo de 

masculinização ou de feminização com o qual o sujeito se compromete (p. 15). 

 

Esse “fazer” apontado no parágrafo anterior, diz respeito à performatividade. Butler 

(2009) assinala que: 

la teoría de la performatividad de género presupone que las normas están actuando 

sobre nosotros antes de que tengamos la ocasión de actuar, y que cuando actuamos, 

remarcamos las normas que actúan sobre nosotros, tal vez de una manera nueva o de 

maneras no esperadas, pero de cualquier forma en relación com las normas que nos 

preceden y que nos exceden. En otras palabras, las normas actúan sobre nosotros, 

trabajan sobre nosotros, y debido a esta manera en la que nosotros “estamos siendo 

trabajados” se abren camino en nuestra propia acción. Por error, algunas veces 

promulgamos que somos los soberanos de nuestras acciones más fundamentales, 

pero esto es sólo porque no tenemos en cuenta de qué formas estamos metidos en el 

proceso de ser hechos. No sabemos, por ejemplo, qué es exactamente lo que las 

normas de género esperan de nosotros, y sin embargo nos encontramos movidos y 

orientados dentro de sus términos (p. 333). 

 

Sendo assim, a performatividade se baseia na reiteração de normas que são anteriores 

ao agente e que, sendo permanentemente reiteradas, materializam aquilo que nomeiam 

(MISKOLCI; PELÚCIO, 2007). Sabemos que Butler (2008) fornece importantes 

contribuições na desestabilização: sexo/gênero/prática sexual e desejo, interrogando 

criticamente o sistema sexo-gênero, o qual muitas vezes está assentado na díade 

natureza/cultura. Para essa autora, a relação entre esses elementos, sexo, gênero, prática 

sexual e desejo não é de linearidade, pelo contrário, esses são tensionados. A matriz cultural 

por meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos de 

“identidade” não possam “existir”, a exemplo daquelas em que o gênero não decorre do sexo.  

Butler ao articular a obra de Foucault, ao referencial psicanalítico busca compreender 

as relações de poder das quais emergimos como sujeitos que carregam dentro de si, 

possibilidades de resistência (NARDI; SILVEIRA; SILVEIRA, 2003). Para esses autores, as 

“questões que Butler introduz permitem pensar as relações de poder no “seio” da constituição 

da psique e trazem elementos para refletir no interior dos discursos psis os efeitos do poder 

normatizador” (p. 8). Butler “não recusa completamente a noção de sujeito, mas propõe a 

ideia de um gênero como efeito no lugar de um sujeito centrado” (RODRIGUES, 2005, p. 

180). 



30 

 

De acordo com Áran e Peixoto Júnior (2007), Butler considera que as regulações de 

gênero, constituem uma modalidade de regulação específica que tem efeitos constitutivos 

sobre a subjetividade. As regras que governam a identidade inteligível são parcialmente 

estruturadas a partir de uma matriz que estabelece a um só tempo uma hierarquia entre 

masculino e feminino e uma heterossexualidade compulsória. Butler (2008) afirma que as 

categorias de gênero sustentam a hierarquia dos gêneros e a heterossexualidade compulsória.  

A seguir, apresentaremos o capítulo referente à psicologia como profissão, 

considerando que discorrer sobre gênero em uma profissão implica compreender sua 

constituição histórica. 
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3. PSICOLOGIA, PROFISSÃO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO(A) 

PSICÓLOGO(A) 

Nesse capítulo, abordaremos a literatura sobre a sociologia das profissões. Essa área 

do conhecimento fornece elementos que possibilitam compreender melhor as dimensões 

sociais e políticas relacionadas às profissões. Também discorremos sobre a constituição 

histórica da psicologia no Brasil e a respeito da formação do(a) psicólogo(a). 

 

3.1 Sobre a sociologia das profissões: algumas considerações 

Com relação ao campo da sociologia das profissões Dimenstein (2000) aponta: 

realizam-se investigações acerca dos conflitos e processos de poder existentes entre 

as diversas profissões na sociedade. Quatro elementos básicos compõem o que 

chamam de “profissionalismo”: o processo de inserção histórica de cada profissão 

no mercado de trabalho; a formalização de um campo de saber e práticas através de 

legislações profissionais (mandato social); a institucionalização de organizações 

corporativas e a cultura profissional (p. 6). 

 

Discorrendo sobre a temática das profissões, Barbosa (1993) afirma que essa surge 

como um dos principais elementos fundadores da sociologia de Durkheim. Nesse sentido, os 

grupos profissionais “ganham importância para a vida social pelas suas qualidades morais, 

pelas possibilidades que encerram de assegurar a unidade social, pelas funções integrativas 

que possam desempenhar” (p. 4). Durkheim buscava tornar a sociologia uma ciência objetiva 

e o uso do termo unidade social parece estar ligado ao espírito dessa época. 

No estudo das profissões, de acordo com Miranda (2011) surge, de início, uma 

“preocupação por parte da literatura científica em distinguir os termos ofício/ocupação e 

profissão. Antes dessa divisão, tanto os “ofícios” como as “profissões” remetiam às 

corporações” (p. 15), cujos membros estavam ligados por laços morais. Os ofícios estavam 

relacionados à transmissão hereditária, quase sempre se tratando de trabalhos mais manuais, 

braçais. As corporações foram associações surgidas na Idade Média, principalmente, a partir 

do século XII, visando regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades. 

Sob a ótica das teorias funcionalistas, uma das principais correntes no campo da 

sociologia das profissões, há distinção entre profissão e ocupação. Para alguns autores(as) 

desse campo, ocupação geralmente está relacionada a ofícios não universitários. De acordo 

com Diniz (2001), essas teorias, de modo geral, apenas enumeram os atributos que 

consideram constitutivos de uma profissão, em uma hierarquia que vai do menor grau de 

profissionalização ao pleno profissionalismo sem estabelecer relações entre os mesmos. 

Segundo Gonçalves (2007), a par dos esquemas classificatórios, outro elemento principal do 

quadro teórico funcionalista é “a concepção das profissões como instrumentos de resposta às 
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necessidades sociais que concorrem para a integração e coesão sociais nas sociedades 

capitalistas” (p. 179). 

O funcionalismo se desenvolve com os estudos norte-americanos sobre o 

funcionamento e a história das associações profissionais, elaborados desde o início do século 

XX, mas é com Parsons, Merton e seus discípulos que se constitui a tentativa mais completa 

nesta área (BARBOSA, 1993). Dubar (2005) discorrendo sobre Parsons, afirma que para esse: 

a institucionalização dos papéis em “profissões” resulta, primeiramente, de um 

equilíbrio das motivações entre a “necessidade” que o cliente tem do profissional e a 

necessidade, para o “profissional”, de ter clientes, características das “profissões 

liberais”. Ela também decorre de uma dinâmica de legitimação, que pode se apoiar 

nesse ajuste dos papéis para definir um corpo de saberes independente dos 

indivíduos que ocupam a função e suscetível de ser ensinado, controlado com a 

participação dos próprios profissionais e com o reconhecimento do Estado (p. 173). 

 

Porém, Dubar (2005) alerta para o fato de que, esse modelo de Parsons não é 

inteiramente compartilhado pela sociologia das profissões. Para exemplificar esses dissensos, 

esse autor aponta, que alguns estudos empíricos conduzidos pelo interacionismo simbólico 

“questionam a existência das comunidades profissionais integradas e reguladas, conformes ao 

modelo de Parsons” (p. 181). Ou seja, o grupo profissional não é homogêneo, na mesma 

profissão pode haver diferenciações internas. Tal sentido, também, pode ser visto na profissão 

de psicologia, em determinadas áreas, a exemplo da clínica, que foram historicamente 

construídas associadas a um maior prestígio social. 

Com relação à Merton, um dos autores estudados no funcionalismo, Dubar (2005) 

afirma que uma das suas principais contribuições foi distinguir as funções manifestas das 

latentes das organizações profissionais e de suas políticas de formação. Assim: 

[...] de “profissão” aberta a todos os que sentem a vocação para a realização de um 

ideal de serviço (função manifesta), o grupo profissional, passa a ser, nesse modelo, 

uma “organização fechada”, preocupada antes de tudo com sua própria reprodução 

(função latente). Esse mecanismo básico, centrado na formação e na carreira, é 

complementado por outro, que conduz “de forma natural” o grupo profissional a 

multiplicar as regulamentações, as normas estatuárias e os privilégios diferenciados 

para seus próprios membros. Desse modo, a profissão se torna um “corpo” às vezes 

mais preocupado com seu funcionamento interno e com o respeito a seus 

procedimentos burocráticos do que com a qualidade dos serviços prestados aos 

clientes (p. 195). 

 

Pontuamos o risco que se pode correr, quando apenas a função latente ocupa lugar. 

Para Diniz (2001) uma das críticas ao funcionalismo é que esse atribui arbitrariamente 

características universais, para conferir ou não, status de profissão às ocupações. Continuando 

a discussão sobre a sociologia das profissões, Barbosa (1993) afirma que, nesse campo há 

uma perspectiva ampla, que difere do funcionalismo, sendo provavelmente a mais conhecida 
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e utilizada. Essa perspectiva que integra as chamadas novas teorias da profissão, encara que 

os grupos profissionais são mediatizados pela categoria poder. Nesta direção, vemos que: 

as categorias centrais nesta abordagem - poder, mercado, monopólio - de inspiração 

nitidamente weberiana, definem um campo analítico em que se destacam dois pólos. 

Num deles temos uma ênfase na dimensão cognitiva, como e o caso de Freidson ou 

Larson. No outro polo, a ênfase é dada à dimensão organizacional ou institucional 

do processo de profissionalização, como no trabalho de Starr. Esta polarização existe 

apenas como ênfase diferenciada, pois os elementos da dimensão cognitiva ou 

institucional estão presentes em todos os autores (p. 8). 

 

Larson e Freidson formam o núcleo do setor mais substancialista do modelo em 

questão. Para eles, o controle sobre uma determinada área do saber é o elemento essencial 

para a organização de um grupo profissional. Há uma grande proximidade entre os dois e o 

seu enfoque tem sido a base para grande parte da sociologia das profissões produzida no 

Brasil (BARBOSA, 1993). 

De acordo com Dubar (2005), esses teóricos estão associados ao paradigma 

interacionista simbólico
2
, sob o rótulo da Escola de Chicago, com o mérito de vincular o 

universo do trabalho aos mecanismos da socialização, no que se refere, por exemplo, ao fato 

de que o mundo vivido do trabalho não pode ser reduzido a uma simples transação 

econômica, porque mobiliza a identidade do sujeito. 

A seguir, realizaremos uma exposição mais detalhada sobre Freidson, autor que nos 

apoiamos nessa pesquisa. De acordo com Miranda (2011) para Freidson, “as profissões devem 

ser estudadas em um contexto histórico e apreendidas a partir de uma visão relacional do 

processo histórico ocorrido em cada país”[...] “ao analisar as profissões ele não as separa do 

princípio ocupacional; as profissões seriam concebidas como ocupações mais fortes” (p. 18). 

Para Freidson (1998): 

não se tenta determinar o que é uma profissão num sentido absoluto mas, sim, como 

as pessoas de uma sociedade determinam quem é profissional e quem não o é, como 

eles “fazem” ou constroem profissões por meio de suas atividades e quais são as 

consequências da maneira como eles se veem e realizam seu trabalho (p. 55). 

 

Esse autor também desenvolve a noção de profissionalismo que está relacionada ao 

fato de como as profissões obtém o direito exclusivo de realizar um determinado tipo de 

trabalho, controlar o treinamento e o acesso a ele, bem como controlar o direito de determinar 

e avaliar a maneira como o trabalho é realizado (FREIDSON, 1998). 

De acordo com Bonelli (1998), na definição das profissões, Freidson as vincula ao 

critério ocupacional, de modo a não analisá-las separadamente das demais ocupações 

                                                 
2
 Segundo Dubar (2005), George Mead é considerado o pai do interacionismo simbólico. Em sua obra Mind, self 

and society, Mead foi quem primeiro descreveu de uma forma coerente, a socialização como construção de uma 

identidade social (um self, no vocabulário de Mead) na e pela interação – ou comunicação – com os outros. 
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“tratamento que foi utilizado pelos funcionalistas que recorriam ao conhecimento complexo 

(expertise) e a ética das profissões para distingui-las das ocupações e justificar uma série de 

privilégios” (p. 24).  

Freidson (1996) afirma que o campo da sociologia das profissões nunca foi importante 

em qualquer das ciências sociais, porém isso mudou a partir dos anos 1980. Essa mudança 

ocorreu pelo fato de as profissões e os(as) profissionais terem se tornado tão numerosos e 

importantes, nos países industriais avançados, que não podem mais ser ignorados. Isso 

também ocorre nos países em desenvolvimento, caso do Brasil. Houve um constante aumento 

nas ocupações de formação universitária, que ganharam posições privilegiadas tanto no 

serviço público como no mercado privado, o mesmo ocorrendo quanto à proporção de 

profissionais na força de trabalho como um todo. 

Pontuamos que esse movimento também foi observado na psicologia, principalmente 

no serviço público, com o grande número de psicólogos(as) inseridos nas políticas públicas, 

na esfera governamental. O trabalho dos(as) psicólogos(as) nesse campo tem sido um dos 

temas mais salientes na agenda psi (FERREIRA NETO, 2011). Não se pode esquecer, 

também, que as profissões são atravessadas por relações de poder, as quais podem produzir o 

reconhecimento profissional, relacionado ao fato de determinada profissão ser importante ou 

útil à sociedade num dado momento histórico. 

 O autor afirma que o caráter do trabalho do profissional sugere dois elementos básicos 

do profissionalismo que são: a obrigação de praticar um corpo de conhecimento e manter uma 

relação fiduciária com os clientes. Com relação ao primeiro elemento, é necessário um 

período relativamente exigente de treinamento para aprender a realizar bem o trabalho. No 

caso da psicologia, esse período mínimo é de pelo menos cinco anos, duração média dos 

cursos de formação de psicólogo(a). Esse treinamento, geralmente cria um compromisso com 

o conhecimento e a competência, fazendo com que o trabalho do(a) profissional se transforme 

em um interesse central de vida, propiciando recompensas intrínsecas. 

Os(as) profissionais também desenvolvem interesse intelectual pelo trabalho, 

preocupados com sua ampliação e refinamento, acreditam no seu valor para a sociedade. No 

que diz respeito a esse valor, assiste-se, cada vez mais à inserção da psicologia, no campo 

social, no âmbito das políticas públicas. Referente ao segundo aspecto do profissionalismo, 

que é a relação com os clientes, espera-se dos profissionais que honrem a confiança dos 

clientes, as necessidades desses últimos devem ter precedência sobre as necessidades do 

profissional de ganhar a vida (FREIDSON, 1998). 
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3.2 Psicologia: percurso histórico e profissão 

Após termos discutido brevemente sobre o campo da sociologia das profissões, 

discorreremos sobre a história da psicologia no Brasil, visando compreender como os 

acontecimentos histórico-sociais possibilitaram o surgimento e a institucionalização da 

profissão, em meio aos tensionamentos que se fazem presentes durante todo o processo. A 

perspectiva adotada não encara a história de forma linear, essa é composta por conflitos. 

Antunes (2012) afirma que “a compreensão da psicologia em sua historicidade implica em 

identificar e compreender as contradições inerentes à sua produção no fluxo da história” (p. 

46) 

Com efeito, afirmamos que, tendo em vista, a vastidão do campo de estudos sobre a 

história da psicologia e a história da psicologia no Brasil, fizemos escolhas teóricas, 

considerando as mais adequadas à temática dessa pesquisa. Optamos por trabalhar com o que, 

para Jacó-Vilela (2009), consiste na historiografia atual da história da psicologia. Para Brozek 

e Massimi (1998) a historiografia da psicologia no Brasil é um campo de estudos, 

relativamente recente, apesar de haver tentativas fragmentárias de reflexão a seu respeito, 

desde as primeiras décadas do século XX. 

Segundo Jacó-Vilela (2009), de modo geral, dois modelos se esboçam nesse campo. A 

primeira historiografia da psicologia era feita por “investigadores isolados, que por 

contingências específicas, principalmente seu prestígio de campo, são chamados a fazer uma 

história” (p. 133). Para ela, atualmente há “pesquisadores da área, pessoas que se dedicam às 

lides do fazer historiográfico, que se entendem exercendo o ofício de historiador – com todas 

as dificuldades e ambiguidades que isso acarreta para os não formados em história” (p. 133). 

Essa segunda perspectiva seria a historiografia atual, na qual se inserem praticamente 

todos(as) os(as) autores(as) citados(as) nessa sessão.  

Alguns dos nomes desse primeiro momento são Plínio Olinto que escreveu o artigo: A 

psicologia experimental no Brasil (1944), Annita de Castilho e Marcondes Cabral, autores do 

artigo: A psicologia no Brasil (1950) e Lourenço Filho, com o trabalho: A psicologia no Brasil 

(1955) (JACÓ-VILELA, 2009). 

Realizaremos a discussão sobre a história da psicologia no Brasil, de modo breve, a 

partir do período colonial. No Brasil, os saberes psicológicos surgem nesse momento. É 

possível afirmar isso, através da reconstrução histórica dos saberes psicológicos na cultura 

brasileira os quais pertencem aos gêneros: correspondência epistolar, narrativas de viagens, 

catálogos e informes, peças de oratória e documentos ligados à oralidade, narrativas de 

celebrações (festivas, políticas e religiosas), narrativas de ficção e obras poéticas, tratados 
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(filosóficos, morais, pedagógicos, médicos, teológicos ou espiritualidade), manuais, artigos de 

revistas científicas, teses e trabalhos acadêmicos em geral, entre outros (MASSIMI, 2012a). A 

referência ao modo como são acessados e produzidos os saberes sobre a história da psicologia 

no Brasil, é oportuna, pois esses são discutidos nessa dissertação.  

Recorremos à conceituação sobre os saberes psicológicos proposta por Massimi 

(2012b), que os concebe como uma modalidade de apreensão pela via histórica de 

conhecimentos e práticas culturais que dizem respeito à psicologia, mas que não pertencem ao 

âmbito da psicologia científica, sendo a ela anteriores ou desenvolvendo-se de forma paralela. 

Para essa autora, a reconstrução histórica dos saberes psicológicos no universo da cultura 

brasileira contribui para o debate sobre as relações entre psicologia e cultura, proporcionando 

uma melhor fundamentação cultural e social da psicologia, através da história. Essa área de 

estudos históricos possibilita a compreensão das relações entre processos psicológicos (objeto 

de estudo da psicologia) e fenômenos culturais, permitindo o entendimento das relações entre 

as concepções do dinamismo psíquico e a visão de homem, de sociedade e de mundo de uma 

dada cultura. 

Iniciando a discussão sobre a constituição histórica da psicologia no Brasil, sabemos 

que no período colonial, a colonização portuguesa baseou-se na espoliação e na apropriação 

das riquezas brasileiras. De acordo com uma publicação do Conselho Federal de Psicologia, 

CFP, alusiva à exposição
3
 Psicologia: 50 anos de profissão no Brasil; no período de 1500 a 

1808, além do aparato repressivo e administrativo da metrópole, a companhia de Jesus, 

ocupou a função de aparato ideológico. Assim, os saberes psicológicos no período colonial 

tinham por referência a cultura europeia e os princípios do pensamento católico. 

Massimi (2001) aponta que “é inegável a contribuição que a produção jesuítica 

representa no âmbito do processo cultural que - ao longo dos séculos XVI e XVII - visa a 

obter a construção de formas novas de conhecimento do homem e da sociedade” (p. 632). No 

século XVIII, com a emergência do Iluminismo, os saberes psicológicos foram incorporados 

pela medicina, cabendo aos médicos o saber sobre os males da alma. Conforme se pode 

perceber, os saberes psi foram se difundindo muito antes da institucionalização da profissão 

no Brasil.  

Um dos motivos que justifica o interesse do estudo do saber dos jesuítas, do ponto de 

vista da historiografia dos saberes psicológicos no Brasil é que uma das “dimensões principais 

                                                 
3
 A exposição “Psicologia 50 anos de profissão no Brasil”, alusiva à comemoração do cinquentenário da 

profissão, em 2012, foi organizada pelo CFP e exibida em todos os estados brasileiros, inclusive em 

Pernambuco. Na II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, ocorrida em São Paulo, em setembro de 2012, 

pode-se conferi-la com maiores detalhes. 
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da espiritualidade da companhia e de sua formação é a ênfase no conhecimento de si mesmo e 

no diálogo interpessoal visando à própria compreensão da dinâmica interior” (MASSIMI, 

2004, p. 29). Para essa autora, há várias obras produzidas pelos jesuítas nas quais são 

encontrados elementos que se aproximam do que viria a ser a prática psicoterápica. Há 

estudos sobre a criança e sua educação, sobre a necessidade de se reconhecer a função do 

meio na aprendizagem e no desenvolvimento, a título de exemplo. 

De acordo com Antunes (2012), houve disputas no período destacado anteriormente, 

séculos XVI a XIX, alguns autores entraram em confronto com a metrópole, como é o caso do 

padre Antonio Vieira que se posicionou contra a escravização de indígenas e africanos.  

Ainda com relação ao período colonial (1500-1808), Furtado (2012) afirma que 

quando a corte portuguesa foi transferida para o Brasil, em 1808, “foi necessário abrir 

condições imediatas para a elite portuguesa instalada no Brasil continuar usufruindo de suas 

benesses” (p. 70). Foi assim que nasceram os cursos de medicina e engenharia, e depois, no 

período imperial brasileiro, os cursos de direito: “nesse momento, podemos dizer, nascem as 

profissões universitárias brasileiras, de forma inconsistente, precária, elitizada e que ainda 

dependiam da formação dos seus melhores quadros no exterior” (p. 70). O autor faz esse 

resgate histórico para discorrer sobre o surgimento das profissões universitárias no Brasil. Ele 

afirma que a organização tardia dessas profissões ocorreu devido às condições em que era 

mantida a colônia pelo império português. Refere que apenas os filhos dos colonizadores aqui 

residentes e os mais ricos tinham alguma possibilidade de estudos mais avançados, em 

Portugal ou outros países europeus. 

De acordo com o CFP (2012b), de 1808 a 1889 os saberes psicológicos na medicina 

também eram encontrados nas práticas dos hospícios. Na educação, conteúdos psicológicos 

que abordavam as faculdades psíquicas, como inteligência e aprendizagem, bem como 

métodos educativos são encontrados no ensino secundário e nas escolas normais. No século 

XIX, muitos representantes da medicina assumiram uma função de controle social, de 

higienização da sociedade, defendendo posições a favor da exclusão social das camadas 

populares. 

Com relação a essas camadas, nesse período, o indígena já não era mais um problema 

para o colonizador. O problema era o afrodescendente que livre ou sujeitado ainda à 

escravidão, não correspondia às necessidades de força de trabalho, para o novo ciclo 

econômico. Esse ciclo agora se vinculava à cafeicultura, no sudeste do país. Muitas teses 

escritas nesse período relacionadas às questões psicológicas, possuíam conteúdos que 

veiculavam essa exclusão social (CFP, 2012 b). Antunes (2012), porém destaca que em meio a 
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essas publicações, “encontram-se ainda que em expressa minoria e contraditoriamente, 

trabalhos que assumiram outras perspectivas” (p. 52). Sobre esse período do século XIX, de 

acordo com Pereira e Neto (2003) pode-se afirmar que está inserido na fase pré-profissional. 

Esses autores discorrendo sobre a história da psicologia como profissão consideram 

que há três períodos: o pré-profissional, o de profissionalização que vai entre meados de 

1890/1906 a 1975, abrangendo desde a institucionalização da prática psicológica, até a 

regulamentação da profissão e a criação dos seus dispositivos formais, incluindo-se a criação 

do código de ética (1975). Já o terceiro tem início em 1975, quando a profissão de 

psicólogo(a), já organizada formalmente, começou a passar por consideráveis mudança em 

seu perfil, não se restringindo a um viés clínico ou de testagem psicológica, mas incluindo 

uma atuação em diversas práticas, com a expansão da profissão e inserção, cada vez maior, no 

contexto social. 

O período sobre o qual debatemos anteriormente corresponde ao século XIX, 1808-

1889. Do final desse século, ao início dos anos 30, vive-se o processo de autonomização da 

psicologia. Há um projeto de nação que é a modernidade e a psicologia está a seu serviço. 

Nesse momento, “a crítica ao Brasil agrário e ao atraso econômico formou a base de um 

projeto para um Brasil moderno à altura do século, tendo a industrialização como meta. 

Almejava-se um novo país, o que demandaria a construção de um novo homem” (ANTUNES, 

2012, p. 53). 

Para produzir um conhecimento capaz de contribuir para o progresso e 

desenvolvimento da nova nação, medicina e educação se serviram da psicologia como ciência 

para embasar suas práticas. Surgiram laboratórios de psicologia nas escolas normais e em 

alguns hospícios para estudar aspectos antropométricos e as funções psíquicas humanas. A 

importação das teorias e o intercâmbio científico internacional, assim como o ensino, a 

pesquisa e a prática, contribuíram para a autonomia da psicologia como ciência (CFP, 2012). 

Com relação à educação, Antunes (2004) aponta que as escolas normais foram muito 

importantes para o desenvolvimento da psicologia, corroborando para seu processo de 

autonomização no Brasil. Foram responsáveis por divulgar e difundir o conhecimento 

psicológico produzido na Europa e nos Estados Unidos, através do ensino, pesquisa, produção 

de obras e vinda de importantes psicólogos estrangeiros. Essas escolas também estão 

associadas à formação de profissionais que viriam a fazer parte do grupo de pioneiros da 

psicologia e à introdução dos conhecimentos da área em intervenções práticas. Elas foram o 

alicerce para a introdução da psicologia como matéria do ensino superior. 



39 

 

Antunes (2004) refere que com relação à medicina, a psicologia foi se distanciando 

aos poucos, porém no que se refere à educação, ocorreu o contrário, a psicologia encontrou na 

educação “um rico substrato para o seu desenvolvimento, assim como é possível afirmar que 

esta também encontrou na psicologia um vasto cabedal de conhecimentos subsidiários às suas 

práticas” (p. 121).  

No que diz respeito ao distanciamento entre a psicologia e a medicina, sabemos que a 

história não é linear, sendo feita de dissensos. Antunes (2004) pontua que essa ideia de 

distanciamento “apresenta contradições, representadas por posições que não se articulavam 

com o que era coerente ou hegemônico na época” (p. 121). 

Um dos autores citados por essa autora, foi Ulysses Pernambucano, cujo 

posicionamento difere dessa ideia de distanciamento. Para ele, não existia uma linha de 

separação nítida entre psicologia e psiquiatria, “devendo o trabalho em saúde mental contar 

com a colaboração de diferentes profissionais, o que também só muitas décadas depois viria a 

ser defendido” (p. 120). Fazer alusão a esse fato é oportuno, pois, contribui para uma história 

da psicologia mais integrada, que também se pensa localmente, já que esse registro compõe a 

história da psicologia em Pernambuco. 

Para Jacó-Vilela (1999), esse período relatado anteriormente, 1889-1930, coincide 

com a República Velha, que é uma época de grandes revoltas, tanto populares quanto de 

segmentos específicos da população - Canudos, Revolta da Chibata, por exemplo, que 

expressam a insatisfação com a incapacidade do novo regime de concretizar seu ideário no 

cotidiano das pessoas. Entretanto, o aparecimento contínuo de novos movimentos indica que 

o massacre aos revoltosos não foi suficiente. Não é por acaso, que nesse período se inicia a 

autonomização da psicologia no Brasil. A compreensão do momento histórico vivenciado pelo 

Brasil nesse período, possibilita compreender as condições dessa autonomização. 

Discorrendo sobre o século XX, no qual esse período também se insere, Antunes 

(2004) informa que: 

a farta produção de ideias, particularmente no interior da medicina e da educação, 

gerou condições e demandas para a busca dos conhecimentos que vinham sendo 

produzidos no exterior. Nessa época, já era fato a condição da psicologia como 

ciência autônoma; França, Alemanha e Estados Unidos, só para citar alguns países, 

já se constituíam como produtores profícuos de pesquisas em psicologia, assim 

como várias perspectivas teóricas desenvolviam-se e ampliavam-se, mesmo para 

alguns campos de aplicação. Nesse panorama, de rico desenvolvimento da área, 

essas ideias começaram a penetrar no Brasil, principalmente trazidas por brasileiros 

que iam estudar e se aperfeiçoar no exterior, ou por estrangeiros que para cá vieram, 

convidados para ministrar cursos, dar conferências ou para prestar assessoria, muitos 

dos quais aqui se radicaram (p. 111). 
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Realizando uma breve incursão na história da psicologia pernambucana, já que nossa 

pesquisa se desenvolve no estado de Pernambuco, é oportuno problematizar, a construção da 

psicologia, nesse momento histórico, de 1889 a 1930. Em 1925, Ulysses Pernambucano como 

diretor da Escola Normal Oficial de Pernambuco criou o Instituto de Psicologia de 

Pernambuco, o qual foi transferido para o setor de educação em 1929, passando a se chamar 

Instituto de Seleção Orientação Profissional, ISOP, que foi anexado, mais tarde, ao serviço de 

Higiene Mental do Hospital de Alienados do Recife, quando ele se tornou diretor 

(ANTUNES, 2004). Essa autora continua essa discussão afirmando que no ISOP: 

muitas realizações aí ocorreram, como estudos sobre teste de nível mental, aptidão e 

outros, incluindo a padronização para a realidade brasileira; pesquisas sobre o 

vocabulário das crianças das escolas primárias; elaboração de testes pedagógicos; 

estudos sobre técnicas projetivas, assim como muitas atividades que tinham como 

finalidade a formação de pesquisadores em psicologia, destacando-se Anita Paes 

Barreto, Nelson Pires e Sílvio Rabelo (p. 115). 

 

Continuando a discussão relacionada à história da psicologia no Brasil, entre os anos 

1930-1962, configurou-se o processo de consolidação da psicologia, rumo à regulamentação 

da profissão. Nesse momento, estava ocorrendo o processo de industrialização, no Brasil que 

exigia novos conhecimentos e práticas para a formação do trabalhador, nos quais se faziam 

presentes conhecimentos psi. Nesse contexto, de acordo com o CFP (2012b), definidos como 

campo de atuação, a educação, o trabalho e a clínica, neles a aplicação de testes, os métodos 

para a avaliação infantil, para a seleção, orientação e organização do trabalho garantiram 

status profissional à psicologia. 

 O maior intercâmbio com o exterior, a introdução da disciplina em cursos 

universitários e o aumento de publicações, aliados à organização de associações científicas e 

cursos de psicologia motivaram esforços para a regulamentação da profissão. Aqui, pode-se 

acompanhar a expansão dos conhecimentos psi, anunciando a regulamentação da profissão 

(CFP, 2012b). 

Ainda sobre esse período, para Mancebo (1999), no Brasil, o início das atividades 

psicológicas aplicadas deu-se posteriormente ao assistido nos países desenvolvidos. Surgiram 

em período muito significativo em termos de mudanças ao nível econômico, social, político, 

desencadeadas pela revolução de 1930. Surgem os(as) psicotécnicos(as) ou psicologistas que 

tinham por missão tornar a produção mais eficiente: conseguir os indivíduos mais adequados 

para os postos ou encaminhá-los(as) desde cedo, para os lugares que lhes eram atribuídos no 

aparelho escolar. 

Outro momento muito importante na história da psicologia brasileira foi o de 1962-

1980, período que inclui a regulamentação da profissão, a qual aconteceu em 1962, por meio 
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da Lei 4119 (CFP, 2012b). De acordo com Mancebo (1997), a regulamentação da profissão, 

ocorre através do mesmo ato legal que normatiza os cursos de psicologia. 

Nos primeiros anos de existência da psicologia como profissão: 

a delimitação legal deste novo campo do saber foi marcada por lutas corporativas 

quanto à ocupação de espaços institucionais e no mercado de trabalho, não tendo 

propriamente operado cortes no sentido da construção de um novo saber. Sem 

maiores problematizações ou conflitos, os conhecimentos psicológicos acumulados 

por profissionais médicos, educadores, engenheiros, filósofos, desenvolvidos dentro 

ou fora do espaço acadêmico, foram assimilados acriticamente (MANCEBO, 1997, 

p. 21). 

 

Essa autora afirma que outro aspecto que deixou marcas na profissão foi o fato de seus 

cursos de formação e sua clientela crescerem desmesurada e desordenadamente, logo nos 

primeiros anos. Isso tornou-se mais complexo, pois os necessários embates no campo 

epistemológico não foram tratados com a devida atenção. A corporação optou pela busca de 

soluções e justificação de projetos de grupos que visavam muito mais à manutenção do status 

já atingido, por alguns de seus membros, do que propriamente o enfrentamento teórico. É 

oportuno observar, como ainda hoje, de modo geral, há pouco debate entre as diferentes 

escolas da psicologia, no que diz respeito à possibilidade de diálogo entre as teorias.  

A regulamentação da profissão foi seguida pela implantação da ditadura militar, em 

1964, e pela reforma universitária de 1968. A clínica, a prática tecnicista e a docência, foram 

as atuações preferenciais em tempos de exceção política e de restrição da atuação profissional. 

Coimbra (1999) afirma que um aspecto das práticas psi que não pode ser esquecido refere-se à 

participação direta de alguns de seus profissionais no aparato repressivo da ditadura militar 

brasileira. Ela afirma que não pretende fazer uma história do envolvimento direto de alguns 

profissionais “psi” com a repressão. Essas histórias e as de diversos outros profissionais, 

como médicos legistas, advogados, etc., que respaldaram teórica e tecnicamente o terrorismo 

de Estado no Brasil com suas práticas e saberes, ainda serão escritas. 

Apesar das condições, no período da ditadura no Brasil, a busca por novas formas e 

possibilidades de atuação se impôs. Deste movimento, resultou a crítica à importação de 

teorias psicológicas e a sua inadequação à realidade brasileira, a qual foi fundamental para 

uma psicologia mais crítica e consciente (CFP, 2012). 

Com relação ao período da ditadura, Bernardes (2004) assinala que a psicologia: 

também foi marcada pelo obscurantismo, pelas delações, pelos rompimentos com 

compromissos éticos, políticos e sociais fundamentais para o convívio em sociedade. 

Aliado a isso, o surgimento do fenômeno conhecido como cultura psi. A cultura psi é 

caracterizada pela disseminação de uma lógica intimista e individualista, cúmplice 

de estados autoritários, seja no campo político (força e aliciamentos), seja no 

econômico (consumo), reforçada por especialistas em condutas. Tal cultura psi foi a 
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grande responsável pela transformação de demandas sociais e políticas em 

demandas psicológicas (p. 95). 

 

Mancebo (1997) refere que essa “cultura psi” se faz presente na formação em 

psicologia, estando relacionada às práticas psi desenvolvidas após os anos 1960, nas camadas 

médias urbanas de nossa sociedade, “a partir da consolidação de um "ethos" individualista e 

‘intimista’, no qual os especialistas psi são um efeito e mais um dispositivo difusor, com um 

grande potencial de intervenção no espaço social” (p. 20). 

Essa visão liberalista4/individualista também é pontuada por Bock (1997): 

a formação dos psicólogos tem sido dominada pela visão liberal de homem. Temos 

formado nossos psicólogos na perspectiva do individualismo, da naturalização do 

homem e do fenômeno psíquico. Temos priorizado a prática clínica nos consultórios 

particulares (nossas clínicas escola têm se constituído à imagem e semelhança destes 

consultórios e não à imagem e semelhança das instituições do serviço público). 

Temos atraído jovens que desejam "fazer psicologia" para ajudar o outro e conhecer-

se a si próprio, denotando valores individualistas em uma prática assistencial (p. 41). 

 

Na década de 1970, assistimos a uma demanda cada vez maior pelo ensino superior e a 

um interesse crescente pela psicologia. Nesse período, foram criados muitos cursos de 

psicologia, ocorrendo um aumento no número de faculdades privadas que, em sua maior 

parte, não possuíam ensino adequado. Nesse momento, o número de psicólogos(as) 

formados(as) era maior do que o mercado de trabalho demandava, houve um retraimento com 

relação ao período de regulamentação da profissão (ANTUNES, 2012). 

Entre o final dos anos 1970 e 1980, período caracterizado pela efervescência dos 

movimentos sociais e pelo início da redemocratização do país, vai se desenvolvendo a ideia 

de uma psicologia mais comprometida com o social. Para Antunes (2004), devemos 

considerar as mudanças ocorridas nas orientações dos Conselhos Regionais de Psicologia, 

CRP’s, Conselho Federal de Psicologia, CFP, Sindicato dos Psicólogos e, mais tarde, já 

produto dessas mudanças, a criação da Federação Nacional dos Psicólogos - FENAPSI. Esse 

trecho é útil para ilustrar que o debate do compromisso social, bastante difundido hoje na 

psicologia, se insere nesse movimento mais amplo vivenciado pela sociedade brasileira. 

De 1981, aos dias de hoje, a inserção da psicologia no contexto social torna-se cada 

vez maior, faz-se presente o debate do compromisso social, com destaque para a inserção 

dos(as) psicólogos(as) nas políticas públicas, um dos principais campos que possibilitou a 

efetivação desse compromisso. Com relação a esse debate, é oportuno citar a Carta de Serra 

Negra (CFP, 1992), na qual é referida a importância do compromisso social na formação do(a) 

                                                 
4
 O individualismo, valor central da ideologia liberal, expressa um pensamento sobre o homem, no qual este não 

é concebido como ser social, mas sim como possuidor de direitos naturais e de propriedades universais. Sendo o 

único responsável por seu sucesso ou fracasso. Para mais informações cf Bock (1997). 
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psicólogo(a), consistindo num importante marco. Nessa carta é apontado que um dos 

princípios norteadores da formação é desenvolver a consciência política de cidadania, o 

compromisso com a realidade social e a qualidade de vida. Esse documento foi produzido por 

representantes dos cursos de psicologia no Brasil, convocados pelo Conselho Federal de 

Psicologia. 

 

3.3 A formação em psicologia na atualidade: situando brevemente o campo da pesquisa 

O nosso campo de pesquisa foi a formação profissional do(a) psicólogo(a). Sendo 

assim, é necessário abordar brevemente essa formação, considerando-a como um espaço 

inserido na universidade
 
atravessado por relações de poder. 

De acordo com Duran (1994), a partir de 1975, a formação em psicologia começa a ser 

posta em questão, através de trabalhos de iniciativa individual e institucional. Os estudos 

voltados para a formação têm abordado diversos aspectos, a exemplo, das estruturas 

curriculares, dos estágios acadêmicos, dicotomia entre a formação teórica e a técnica e entre a 

formação de especialistas e generalistas. Também há estudos sobre avaliação da formação, 

análise de currículos específicos, diretrizes e propostas curriculares. 

Optamos por realizar a discussão sobre a formação em psicologia, a partir do 

currículo, pois consideramos que é importante problematizar esse debate, na medida em que o 

currículo de formação de psicólogos(as) não inclui as temáticas de gênero e sexualidade, 

gerando um descompasso entre cultura e formação profissional, na medida em que essas 

temáticas perpassam a cultura e são fundamentais para pensar a construção da subjetividade. 

Não faremos uma exposição detalhada sobre as diversas regulamentações sobre o currículo 

em psicologia5, pois isso foge do escopo que pretendemos. Intencionamos situar brevemente 

alguns marcos nessa discussão, incluindo o recente debate sobre a inclusão das temáticas de 

gênero e sexualidade nos currículos de formação de psicólogos(as). 

Em sua dissertação de mestrado intitulada: Representações sociais de juventudes 

pobres para psicólogos(as) que atuam no Sistema Único de Assistência Social, Lyra (2013) 

encontrou esse descompasso entre cultura e formação, apontado anteriormente. De modo 

geral, a formação em psicologia pouco ou nada discute sobre as juventudes pobres, 

priorizando teorizações sobre a adolescência, nas quais o modelo de adolescente é o 

pertencente à família burguesa. As próprias noções de adolescência e juventude apresentam  

                                                 
5
 Para uma exposição detalhada sobre essa temática, indicamos a tese de doutorado de Bernardes (2004): O 

debate atual sobre a formação em psicologia no Brasil: permanências, rupturas e cooptações nas políticas 

educacionais. 
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tensionamentos, nesse cenário. 

Continuando a discussão sobre o currículo, no período de regulamentação da 

profissão, a formação foi regida pelo currículo mínimo, que incluía algumas disciplinas 

imprescindíveis à formação. Weber (1985) faz críticas a esse currículo, pois o mesmo não 

considera a dimensão da pesquisa na formação do(a) psicólogo(a). Nesse havia disciplinas 

obrigatórias e outras opcionais, escolhidas pelas próprias faculdades. 

Visando solucionar alguns problemas do currículo mínimo em psicologia, surgiram as 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em psicologia, resolução nº 8, de 

7 de maio de 2004, como proposta de mudança (MEC, 2004). Para Brasileiro e Souza (2010): 

as diretrizes comparecem no cenário nacional oficialmente em 2004, trazendo 

mudanças bastante significativas em relação ao currículo mínimo, em seus 

princípios, objetivos e metas, circunscritas ao modelo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, centradas na concepção construtivista de aprendizagem. Nesta 

perspectiva teórico-metodológica, o currículo deverá ser construído tendo em vista a 

aquisição de competências e habilidades para a formação e o exercício profissional. 

Dentre as inovações previstas, destaca-se a ruptura com a concepção de áreas de 

atuação profissional no interior da formação. As áreas tradicionais (psicologia 

clínica, escolar e organizacional) deveriam ser substituídas por ênfases curriculares, 

a serem escolhidas por alunos nos últimos períodos do curso e tais ênfases poderiam 

ter inclusive aspectos de duas ou mais áreas interligadas (p. 108). 

 

Essas diretrizes estão baseadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, 

nº9394/96. Yamamoto (2000) fazendo uma crítica, afirma que com essa lei, a exigência para a 

instalação de cursos novos é bastante flexível. Bernardes (2004) também critica as diretrizes 

formuladas a partir da nova LDB, afirma que são repertórios próximos aos da regulamentação 

anterior, não havendo diferenciações entre permanências e tentativas de renovações. De forma 

geral, “são os mesmos repertórios, anteriores à promulgação da LDB, a exemplo dos perfis de 

formação, diretrizes curriculares, ênfases curriculares, habilidades, competências” (p. 147). Já 

para Jonsson (2011): 

as mudanças sofridas nas leis do Currículo Mínimo às Diretrizes Curriculares são 

inegáveis; contudo, se estas mudanças significam um avanço efetivo para a ciência 

psicológica e para a formação, isto nos parece depender muito da interpretação que 

cada instituição de ensino (representadas por seu grupo docente, colegiados, 

coordenadores e gestores) fizerem da mesma, haja vista que alguns pressupostos e 

termos ofertados pela Resolução nº 8/2004 não são explicitados de forma clara (p. 

45). 

 

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o debate sobre as diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de graduação em psicologia, instituídas pela resolução nº 5, de 15 de 

março de 2011 (MEC, 2011). Essas diretrizes mantêm inalteradas as inovações trazidas pelas 

de 2004, estabelecendo normas para o projeto pedagógico complementar para a formação de 

professores(as) de psicologia. 
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Nesse cenário, é oportuno referir também um documento do Conselho Federal de 

Psicologia, (CFP, 2013b) que teve como finalidade problematizar a formação básica para o 

exercício da profissão em psicologia e foi elaborado pelo grupo de trabalho, GT de formação 

do CFP, gestão 2011-2013. Um dos elementos destacados com relação à formação, é a 

questão do currículo de formação profissional. O currículo acadêmico é importante, mas 

“anterior a ele está um projeto ético-político de formação para a área. Um currículo tem a 

dimensão política pré-definida e para a qual ele dará sustentação no cotidiano da instituição 

formadora” (p. 7). Nesse documento é referido que: 

há um abismo entre teoria e prática, há uma ausência de diálogo e uma cristalização 

das teorias ensinadas, as quais não se relacionam com a realidade de trabalho do 

profissional. Há a ausência de uma discussão política que aprofunde a resposta às 

questões para que e para quem a psicologia existe no Brasil, presente em grande 

parte dos cursos de graduação oferecidos no país (p. 7). 

 

Também nesse documento são listados alguns elementos que dificultam uma formação 

crítica em psicologia. O primeiro deles é a dificuldade que estudantes e professores(as) tem de 

fazer uma análise de conjuntura que retrate o contexto político, histórico e social vivenciado. 

O segundo é que a formação, muitas vezes, não relaciona a intervenção à sua consequência, 

sendo tecnicista. Aprende-se a fazer sem avaliar a consequência dessa ação. Outro elemento é 

a questão da posição profissional, em relação às demandas da profissão. Nesse sentido, a 

profissão de psicologia precisa se posicionar com relação a algumas demandas, a exemplo da 

área de diagnóstico psicológica, uma das áreas da psicologia que mais enfrenta problemas, no 

que diz respeito, por exemplo, à elaboração de laudos e pareceres psicológicos que muitas 

vezes não estão bem fundamentados e são alvos de denúncias nos Conselhos Regionais de 

Psicologia. 

O quarto elemento é a relação da pesquisa com a formação e a prática, que deve ser 

mais integrada. Por fim, é pontuado que as políticas educacionais servem a uma agenda 

neoliberal que coloca as demandas para os países como o Brasil, de capitalismo periférico. 

Para exemplificar essa lógica neoliberal, são citadas as faculdades privadas que se proliferam, 

as quais respondem a esta lógica (CFP, 2013b). Apesar dos problemas mencionados com 

relação à formação, alguns avanços, já começam a acontecer, a exemplo da inclusão das 

demandas sociais na formação do psicólogo(a) e a realização de estágio pelos(as) alunos(as), 

nesse campo, apesar disso ser experimentado de diferentes formas, em diferentes contextos de 

formação. 

Ainda com relação à discussão sobre o currículo, recentemente, em julho de 2013, foi 

lançada a carta de Brasília de pesquisadoras(es) em gênero e sexualidades, no XXXIV 
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Congresso Interamericano da Psicologia - CIP a qual consiste numa carta aberta à sociedade 

brasileira, e particularmente à comunidade das/os psicólogas/os, por meio da qual se 

considera fundamental “chamar atenção da sociedade civil na defesa e promoção dos ideais 

democráticos e da comunidade científica para o reconhecimento e apoio à investigação e 

intervenção sobre dimensões do gênero e da sexualidade na psicologia”. Esse posicionamento 

se coaduna com a nossa perspectiva de discussão sobre o currículo, incluindo nesse as 

questões sobre gênero e sexualidade. O trecho a seguir foi extraído dessa carta: 

a formação em psicologia não inclui formalmente o conteúdo gênero e sexualidades 

nas grades curriculares, de modo que sua eventual abordagem depende da iniciativa 

do corpo docente no campo de atividades optativas de pesquisa, extensão e/ou 

estágio, para que estudantes venham a problematizar essas dimensões da 

subjetividade e da vida humana. Faz-se urgente o reconhecimento da relevância da 

discussão sobre gênero e sexualidade na psicologia, em especial mediante reiteração 

do compromisso de nossa ciência e profissão com a valorização da diversidade 

humana e a defesa da dignidade de todas as pessoas como direito fundamental e 

inalienável. 

 

 

A seguir, discorreremos sobre a teoria das representações sociais, construto da 

psicologia social que oferece ferramentas conceituais para compreender temáticas polêmicas e 

polissêmicas, como a dessa pesquisa. 
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4. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Nesse capítulo, o(a) leitor(a) será apresentado(a) ao referencial da teoria das 

representações sociais - TRS. Para compor essa discussão, debateremos alguns elementos que 

integram a construção social da realidade, discorreremos sobre a noção de representação e 

sobre os processos histórico-culturais, fundamentais para a compreensão da temática da 

pesquisa. Também elucidaremos os processos de construção das representações sociais, 

demarcaremos as perspectivas teóricas com as quais trabalhamos nesse campo e situaremos o 

campo de estudos sobre feminismos/gênero e representações sociais, no Brasil. Por fim, 

apresentaremos a relação entre estereótipo, preconceito e representações sociais, construtos 

que emergiram em nossos achados de pesquisa. 

 

4.1 TRS e construção da realidade: alguns elementos 

Para Arruda (2000a), a TRS possibilita entender como se dá a compreensão/construção 

do mundo pelos sujeitos, partindo da indissociabilidade pensamento-ação. Discutiremos 

brevemente algumas concepções da teoria, notadamente as noções de sujeito e subjetividade, 

considerando que essas estão relacionadas a como se constrói a realidade, bem como aos 

efeitos dessa construção.  

Arruda (2000a, 2002) aponta que os pontos nodais do projeto epistemológico da teoria 

das representações sociais são entender como se conhece, como se elabora a novidade com a 

qual nos defrontamos e ao fazê-lo transformam-se as mais sofisticadas teorias, em matéria 

prima da mais banal conversa cotidiana. Nesse sentido, um dos objetivos centrais da teoria foi 

reabilitar o conhecimento do senso comum.  

Situando essa teoria no debate sobre os paradigmas da modernidade, pós-

modernidade, estruturalista, pós-estruturalista, pois estamos dialogando com as teorias 

feministas/gênero pós-estruturalistas; de modo geral, não há consenso entre os(as) 

pesquisadores(as). Moscovici (1994), o fundador da teoria, afirma que “pelo fato dessa teoria 

ter aparecido antes da data de nascimento oficial do pós-modernismo, conclui-se que ela é 

moderna” (p. 24), porém, para ele, o critério de surgimento com base na data, não é suficiente 

para determinar o paradigma pertencido. 

Historiando o surgimento da teoria, Arruda (2000a) afirma que a TRS surge na década 

de 1960, num período de crise da psicologia social, afastando-se do imperativo experimental, 

característico do behaviorismo. Seu estudo dependia da interpretação do pesquisador, fugindo 

aos cânones da ciência psicológica “normal” de então. Na Europa, a crise da psicologia social 

tomou “a forma de uma afirmação das características do pensamento europeu e das 
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necessidades da sociedade, acatando as críticas a uma psicologia social fechada na sua torre 

de marfim” (p. 114).  

Essa crise surgiu a partir da publicação de um artigo de Kenneth Ring, em 1967 no 

Journal of Experimental Social Psychology. Nesta publicação, os psicólogos sociais eram 

acusados de terem caído em um mero ritualismo metodológico, por se preocuparem mais em 

desenhar cautelosas situações experimentais, para serem publicadas em periódicos, do que em 

fornecer elementos para auxiliar na resolução de problemas socialmente significativos, 

considerando a pertinência da psicologia social. Esse tensionamento entre conhecimento 

teórico versus aplicado pode ser observado até hoje, no campo da psicologia (PALMONARI; 

CERRATO, 2011). 

Situando o contexto latino-americano, no cenário dessa crise, Banchs (2001) aponta 

que em resposta a essa crise: 

los planteamientos de Martín Baró y de Silvia Maurer Lane, son muy afines a los de 

Moscovici, en cuanto comparten una concepción de la psicología social como 

disciplina política que debe estudiar el conflicto, oponiéndose a aquella psicología 

fundada sobre la idea de un orden social que pretende entender, predecir y controlar 

la conducta social (p. 20). 

 

Em meio a essa crise, Moscovici surge com a proposta da TRS, propondo uma 

psicossociologia do conhecimento, com forte apoio sociológico, mas sem desprezar os 

processos subjetivos e cognitivos, visando superar a dicotomia entre psicológico e social, 

sujeito e objeto, de modo a integrá-los. Sabemos que as teorias feministas/gênero também 

buscam a superação de dicotomias, se entrelaçando à TRS nessa tarefa. Para a TRS, a 

realidade é socialmente construída pelo sujeito, que não está desligado da sua inscrição social 

(ARRUDA, 2000a).  

Sendo assim, a realidade é vista como construção social, diferentemente da noção de 

representação coletiva de Durkheim, na qual a realidade é constituída, existe fora do sujeito e 

lhe é imposta. Moscovici busca o conceito de representação coletiva em Durhkeim para 

iniciar sua construção sobre a TRS, mas se diferencia dele. Marková (2006) discorrendo sobre 

a biografia de Moscovici, afirma que: 

contrário a Durkheim, Moscovici viveu através da ciência das descontinuidades, das 

instabilidades e relatividades. Igualmente importante, ele viveu durante a idade das 

ciências sociais, que foram afetadas profundamente por duas guerras mundiais e por 

regimes totalitários, como o nazismo e o comunismo soviético (p. 190). 

 

Continuando a discussão sobre a realidade, sabemos que essa é construída pelos 

sujeitos. Para Moscovici (1961/2012), “representar uma coisa, um estado, não é só desdobrá-

lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, é reconstituí-lo, retocá-lo, modificar-lhe o texto” (p. 54). Sendo 
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assim, o sujeito é ativo na construção do conhecimento, pois o reelabora. 

O debate sobre sujeito e subjetividade possibilita trazer à tona, a discussão sobre o 

descentramento do sujeito, algo bastante problematizado pelas teorias feministas/gênero. Hall 

(2003) refere que o sujeito moderno é produto do pensamento iluminista: 

o sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo - contínuo ou idêntico a ele - ao longo da 

existência do indivíduo (pp. 10-11). 

 

Esse autor elenca cinco elementos que em sua visão provocaram o descentramento do 

sujeito cartesiano. Uma delas foi o marxismo. Os novos intérpretes de Marx afirmam que para 

esse autor, os indivíduos não poderiam ser os “autores” da história, pois só podiam agir com 

base nas condições históricas e culturais criadas por outros(as). Através dessas noções, Marx 

deslocou duas proposições-chave da filosofia moderna, no que se refere a uma essência 

universal de humano e que essa essência é atributo de cada indivíduo singular, o qual é seu 

sujeito real, pois esse sujeito só pode ser pensado, através das condições histórico-culturais.  

O segundo descentramento é a descoberta do inconsciente atribuída a Freud. Sendo 

assim, a identidade é algo formado ao longo do tempo, através de processos inconscientes e 

não algo inato, existente na consciência no momento de nascimento. O terceiro 

descentramento ocorreu através de Saussure, ao afirmar que nós não somos autores das 

afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na língua, pois isso só ocorre, a 

partir do momento em que nos posicionamos no interior das regras da língua e dos sistemas 

de significado da cultura (HALL, 2003). 

O quarto descentramento é atribuído a Foucault com sua noção de poder disciplinar 

relacionado com a regulação, vigilância e o governo das populações e, consequentemente, 

interferindo diretamente na vida das populações. Por fim, o último é atribuído ao feminismo, 

tanto quanto crítica teórica, quanto como movimento social. Para Hall (2003), o feminismo 

enfatizou “uma questão política e social, o tema da forma como somos formados e produzidos 

como sujeitos generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 

identificação” (p. 45). Esses diversos descentramentos permitem emergir as identidades 

abertas, contraditórias e inacabadas do sujeito pós-moderno.  

Para a TRS, o sujeito é pensado a partir do social. O social “é entendido como uma 

relação, isto é, algo que não pode ser entendido sem outros; ele implica em sua própria 

definição, outros” (GUARESCHI, 2007, p. 29). Para Jodelet (2009) a subjetividade diz 

respeito aos processos pelos quais o sujeito se apropria e constrói suas representações. Esses 
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processos podem ser de natureza cognitiva, emocional e dependem das experiências, podendo 

mobilizar estados de sujeição ou de resistência. 

Desse modo, entendemos que não há uma essência do sujeito, pois esse é construído a 

partir de relações sociais, considerando diferentes esferas de pertencimento. As identidades de 

gênero e as identidades sexuais, se relacionam a essa discussão, são apenas uma, dentre 

tantas, que o sujeito pode exercer. A depender do contexto, essas podem adotar uma feição 

proeminente ou não, de modo que, devemos atentar para que não orientem de forma exclusiva 

a forma de compreensão das subjetividades, devendo ser consideradas, na medida em que 

emergirem, se não, incorreremos na exclusão de outras formas de pertencimento como classe, 

raça e geração, a título de exemplo. 

Para essa autora, os sujeitos são afetados por diferentes aspectos da vida cotidiana, que 

se desenvolve em um contexto social de interação e de inscrição. A inscrição compreende dois 

tipos de processos cuja importância é variável segundo a natureza dos objetos e dos contextos 

considerados. Por um lado, a participação em uma rede de interações com os outros, por meio 

da comunicação social, remetendo ao triângulo semiótico de Moscovici (1985): alter-ego-

objeto, na forma de conceber essa comunicação. A noção desse autor será melhor debatida 

quando discorrermos sobre o conceito de representação. 

Por outro lado, a pertença social definida em vários níveis: o do lugar na estrutura 

social e da posição nas relações sociais, o da inserção nos grupos sociais e culturais que 

definem a identidade, essa é a noção de identidade que adotamos. Concordamos com Scott 

(2005) ao referir que “a tensão entre identidade de grupo e identidade individual não pode ser 

resolvida; ela é uma consequência das formas pelas quais a diferença é utilizada para 

organizar a vida social” (p. 22). Os outros níveis de pertença são o do contexto da vida onde 

se desenrolam as interações sociais e o do espaço social e público. A noção de que esses 

processos possuem uma importância variável, segundo o contexto, é importante para nós, 

considerando que, muitas vezes as identidades de gênero, não adquirem forma proeminente 

em determinadas situações.  

Após termos discorrido sobre alguns elementos relacionados à construção social da 

realidade, a seguir discutiremos sobre os processos histórico-culturais que também participam 

da construção dessas realidades e são fundamentais para a pesquisa em questão. 

 

4.2 Os processos histórico-culturais na construção do gênero e das RS  

Visando compreender a temática dessa pesquisa, sentimos a necessidade de buscar um 

melhor entendimento dos processos histórico e culturais, pois o gênero é uma dimensão 
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inserida nesses processos. 

Banchs (1999) discorrendo sobre as representações sociais e a história, afirma: 

el hecho de que sean histórico-sociales implica necesariamente que son 

modificables, cambiantes. Ahora bien, en tanto que conocimiento popular, del 

sentido común, del mundo de hoy, esas representaciones están permanentemente 

entremezclándose, cambiando, asimilando novedades. Y es esto, particularmente, el 

interés que motivó a Moscovici, captarlas en su proceso de emergencia, de 

transformación, de mezcla de saberes (pp. 61-62). 

 

No âmbito da TRS, várias pesquisas buscam trazer à tona a problemática da 

construção social, aliada aos processos históricos e culturais, a exemplo de Jodelet. Ao estudar 

a representação social da loucura, ela pontua que seu estudo:  

situa-se na linha traçada por Moscovici na sua pesquisa sobre a representação da 

psicanálise, centrada na maneira pela qual as representações sociais, enquanto 

teorias socialmente criadas e operantes, se relacionam com a construção da realidade 

cotidiana, com as condutas e comunicações que ali se desenvolvem, e também com 

a vida e a expressão dos grupos no seio dos quais elas são elaboradas (JODELET, 

2005, p. 40) 

 

Ainda com relação à pesquisa sobre loucuras e RS, essa autora vai referir que:  

ora, em matéria de conhecimento sobre essa afecção, não existem verdadeiramente 

“um núcleo duro”, nem posições homogêneas na área científica e médica. Pensar, 

estatuir, opinar sobre ela remetem, pois muitas vezes a uma construção social 

autônoma, em que o saber erudito e legítimo não tem grande coisa a dizer, apesar 

dos empréstimos favorecidos, a partir do século XIX pela medicalização e pela 

institucionalização da loucura. Além disso, o estado vago e conflituoso do campo 

psiquiátrico não fornece ao público argumentos seguros e tranquilizadores, o que 

também vai facilitar a proliferação ou a manutenção de saberes de senso comum 

singulares. Desse ponto de vista, a doença mental é um objeto ideal para estudar o 

pensamento social e seu funcionamento (p. 41). 

 

Os apontamentos de Jodelet possuem traços em comum com a temática dessa 

pesquisa, não no que se refere ao conteúdo em si, mas com relação às formas de análise, 

especialmente quando aponta que não existem posições homogêneas e remete ao estado 

conflituoso e polissêmico desse campo. 

Com relação à noção de representação social, essa é referida em muitos trabalhos das 

últimas décadas, surgidos em áreas diversas, “como a psicologia, a antropologia, a sociologia 

ou a história. Foi cunhada por Moscovici em 1961 para ocupar uma posição de ponte, entre a 

psicologia e a sociologia e é hoje uma das noções centrais da psicologia social” (CASTRO, 

2002, p. 949). 

Em seu livro Dialogicidade e representações sociais, Marková (2006) discute a ideia 

de representação referindo que “uma das confusões fundamentais na psicologia social 

contemporânea acontece quando as representações mentais são confundidas com as 

representações sociais de Moscovici” (p. 32). Ela afirma que as representações mentais são 

totalmente irrelevantes ao tema de seu livro. Para essa autora, as representações mentais estão 



52 

 

fundadas nas epistemologias fundacionais, enquanto as representações sociais estão 

relacionadas à epistemologia dialógica, a ser melhor debatida posteriormente. 

Para ela, o interesse principal das epistemologias fundacionais
6
 é o de desenvolver 

uma teoria geral de representação mental. A principal suposição epistemológica desse objetivo 

é a de representar o que está fora da mente, entender a maneira na qual a mente pode construir 

representações e expressá-las em linguagem. Sendo assim, existem maneiras corretas e 

incorretas “nas quais podemos representar a realidade, e qualquer imperfeição das 

representações aconteceriam por causa do uso de palavras sem ideias claras e distintas a 

respeito delas” (p. 33). Em outras palavras, para fazer representações, temos que usar as 

palavras corretamente. Para essa autora: 

o ataque principal à epistemologia fundacional vem de vários tipos de 

“construções”, “construção social’, “construtivismo” e “construcionismo social”. A 

“construção”, como abordagem não é um conceito novo e pode ser encontrado na 

história da psicologia, desde Baldwin, Vygotsky, Piaget, Karl Bühler e Peirce, até as 

abordagens acadêmicas mais recentes, como a construção social do conhecimento 

por Berger e Luckmann (p. 42).  

 

Banchs (2001) corroborando com as ideias de Marková (2006) afirma que: 

 
el otro obstáculo atribuíble a la teoría es que el cerebro se presume como la sede y la 

fábrica del conocimiento. Este principio fundamental de la ciencia moderna que 

considera la mente como espejo de la realidad, es reiteradamente negado por 

Moscovici, en la medida en que se considera la re-presentación, como una re-

construcción a través del lenguaje en la interacción con otros de lo que observamos 

como objetos en nuestro entorno (p. 25). 

 

Continuando a discussão, Moscovici (2007) discorreu sobre as representações sociais 

que o interessam, afirmando que essas: 

não são nem das sociedades primitivas, nem as suas sobreviventes, no subsolo de 

nossa cultura, dos tempos pré-históricos. Elas são as de nossa sociedade atual, de 

nosso solo político, científico humano, que nem sempre tem tempo suficiente para se 

sedimentar completamente para se tornarem tradições imutáveis. E sua importância 

continua a crescer, em proporções diretas com a heterogeneidade e a flutuação dos 

sistemas unificadores – as ciências, religiões e ideologias oficiais – e com as 

mudanças que elas devem sofrer para penetrar a vida cotidiana e se tornar parte da 

realidade comum (p. 48).  

 

Essa afirmação de Moscovici é bastante pertinente, quando se pensa nos sentidos das 

construções de gênero na profissão de psicologia, os quais são produzidos numa sociedade na 

qual estão acontecendo mudanças, nas formas de compreender e vivenciar as relações de 

gênero. Com relação ao conceito, Trindade, Santos e Almeida (2011) afirmam que as RS: 

                                                 
6
Marková (2006) esclarece que as representações mentais ligadas às epistemologias fundacionais, atualmente, 

são muito vastas e diversificadas de modo que não se pode estabelecer um padrão. Para exemplificar essas 

epistemologias, essa autora cita Chomsky e Fodor, cientistas cognitivos que pressupõem que a mente é um 

mecanismo ou um computador. 
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entendidas como uma forma de conhecimento de senso comum e socialmente 

partilhado, tem em seu bojo, a ideia de um conhecimento construído por um sujeito 

ativo em íntima interação com um objeto culturalmente construído, que revela as 

marcas tanto do sujeito como do objeto, ambos inscritos social e historicamente (p. 

102). 

 

No que se refere aos fenômenos pesquisados e discutidos pela TRS, para Marková 

(2006) esses causam tensão e provocam ações. Esses fenômenos, “podem se referir a tipos 

diferentes de alter-ego, isto é a indivíduos, a grupos ou a sociedades que ativamente se 

engajam em pensamento e em comunicação sobre tais fenômenos” (p. 202). 

Essa autora, parte da definição de Moscovici (1985) sobre alter-ego-objeto, para 

desenvolver sua teorização. Essa visão psicossocial oferece uma leitura ternária: sujeito 

individual, sujeito social, objeto, ou ego-alter-objeto, visando se afastar da díade sujeito-

objeto, herdada da filosofia clássica. O sujeito social está relacionado ao outro, por exemplo, a 

pertença do indivíduo ao grupo, conferindo outra possibilidade de leitura, a relação entre 

indivíduo e sociedade. Ele afirma que um grande número de psicólogos(as) sociais reduz os 

fenômenos psicossociais aos fenômenos psicológicos e os fenômenos sociais aos fenômenos 

individuais. 

Para Marková (2006) no triângulo semiótico de Moscovici, alter-ego-objeto (1985), a 

dinâmica entre esses elementos, envolve a tensão. Acrescentamos, que a tríade alter-ego-

objeto, também, está atravessada por relações de poder, dimensão fundamental quando se está 

discutindo sobre feminismos/gênero e profissão. Aprofundando a discussão, Marková (2006) 

destaca: 

cada situação dialógica, envolve tipos diferentes do Alter-Ego. Por exemplo, o Alter-

Ego, pode ser composto de o Eu-grupo específico; o Eu-outra pessoa, o Eu-nação; 

grupo-comunidade, etc. Durante um único encontro, muitas relações dialógicas do 

Alter-Ego podem simultaneamente competir e entrar em confronto. Os participantes 

dialógicos trazem para o diálogo suas experiências presentes e suas tradições 

passadas, bem como as expectativas sobre seus futuros. Eles podem escolher mudar 

suas prioridades, eles podem perpetuar continuidades e criar descontinuidades. Eles 

podem se concentrar neles mesmos e, acima de tudo, expressar seus próprios 

interesses (p. 218). 

 

Para essa autora, no que se refere à tríade alter-ego-objeto é a coexistência das 

relações simultâneas e sequenciais nos processos dos três componentes que define o conceito 

de mudança social. Esta mudança se articula com a teorização feminista/gênero pós-

estruturalista, na qual nos situamos, que busca não apenas teorizar sobre gênero e feminismos, 

mas trabalhar com essas categorias, pensando em contribuir para os processos de mudança 

social, ou seja, considerando seus efeitos.  

Continuando a discussão sobre a conceitualização de Marková (2006), sabemos que 

ela utiliza o conceito de dialogicidade de Bakthin, integrando-o à TRS. Para essa autora, a 
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característica específica da dialogicidade “é a ênfase na natureza multifacetada da 

comunicação. As polêmicas ocultas e abertas, as paródias e as ironias estão inundadas de 

tensão, tendo, consequentemente, o potencial para interpretações diferentes” (p. 18). Tensão é 

outro elemento-chave, quando pensamos na articulação entre a TRS e as teorias 

feministas/gênero. 

Para Marková (2006), o estudo da tensão em psicologia tem sido muito limitado e 

além do trabalho de Kurt Lewin e de Sigmund Freud, não existe muita coisa disponível em 

termos de material. Ainda segundo essa autora: 

a tensão é inerente na relação alter-ego e por implicação, na teoria das 

representações sociais e na comunicação. Não pode haver comunicação alguma, ao 

menos que os participantes se juntem pela tensão. Não pode haver ação social 

alguma, ao menos que as oposições em tensão sejam negociadas, avaliadas e 

julgadas (p. 212). 

 

Essa autora compreende que “a teoria das representações sociais concebe o 

pensamento e a linguagem exatamente como são usados no senso comum e nos discursos 

diários” (p. 12). Para ela, as representações sociais estão enraizadas no passado, na cultura, 

nas tradições e na linguagem, estando inter-relacionadas com várias práticas sociais e com 

discursos profissionais e científicos. Pallú e Larocca (2007), apontam que para Marková:  

a penetração da dialogicidade na linguagem habitual e no pensamento comum 

representa uma problemática para os defensores da objetividade lingüística. A autora 

define essa situação como tentativas de “des-dialogizar” a linguagem, ou seja, de 

livrar a linguagem de suas ambigüidades polissêmicas, tornando-a neutra ou não-

comunicativa, nos termos da autora, não-dialógica, em nome da objetividade, da 

ciência, da burocracia, da ideologia ou da moralidade (p. 183). 

 

4.3 Os processos de construção das representações sociais 

Os processos de construção das representações sociais precisam ser explicitados, pois 

envolvem conceitos fundamentais para essa perspectiva. De acordo com Santos (2005), a 

pesquisa em representação social “exige que o pesquisador compreenda o processo de 

construção do conhecimento do senso comum, em outras palavras, é necessário analisar os 

processos de objetivação e de ancoragem” (p. 35).  

Sendo assim, faz-se necessário introduzirmos esses processos. De acordo com essa 

autora, a objetivação torna concreto o que é abstrato: “Transforma um conceito em uma 

imagem ou em núcleo figurativo” (p. 31). Arruda (2002) afirma que a objetivação “esclarece 

como se estrutura o conhecimento do objeto” (p. 136). Com relação à ancoragem, para Arruda 

(2002) essa trata da maneira pela qual o conhecimento se enraíza no social e volta a ele, 

integrando-se à leitura do mundo do sujeito, instrumentalizando o novo objeto. 

Santos (2005), afirma que a objetivação implica em três movimentos: seleção e 



55 

 

descontextualização - considerando a dispersão de informações em torno dos objetos sociais - 

apenas alguns são retidos a partir de conhecimentos anteriores, que podem ser valores 

culturais ou religiosos, por exemplo. Ocorre também a formação de um núcleo figurativo, 

“um núcleo imaginante a partir da transformação do conceito” (p. 32). Por fim, há 

naturalização dos elementos que foram construídos socialmente e passam a ser identificados 

como elementos da realidade do objeto.  

No que se refere à ancoragem, Santos (2005) afirma que essa implica em atribuição de 

sentido, implica ainda, “em instrumentalização do saber na medida em que se torna uma 

teoria de referência, possibilitando a tradução e compreensão do mundo social” (p. 33). A 

ancoragem também possibilita o enraizamento no sistema de pensamento, “as novas 

representações se inscrevem num sistema de representações preexistentes, desta forma o novo 

torna-se familiar ao mesmo tempo em que transforma o conhecimento anterior” (p. 33). 

 

4.4 Explorando as diferentes perspectivas no âmbito da TRS 

Com relação à teoria das representações sociais, considera-se que há a grande teoria, a 

qual consiste nos construtos teóricos desenvolvidos por Serge Moscovici, a partir do seu livro: 

A psicanálise, sua imagem e seu público, publicado em 1961, no qual ele busca compreender 

como um saber científico, a psicanálise, vai se difundindo no senso comum, na sociedade 

francesa.  

Há também três abordagens, responsáveis pelo desenvolvimento e aprofundamento 

dessa grande teoria, dialogando com ela. Uma delas é a estrutural, desenvolvida por Abric, 

que busca identificar os elementos centrais e periféricos das RS. Outra é a societal, trabalhada 

por Doise que busca encontrar o princípio organizador das representações sociais, a partir de 

uma perspectiva mais sociologizante. Há também, a culturalista, desenvolvida por Jodelet que 

estuda as dimensões da representação social, as quais são compostas, pelo campo estruturado 

da representação, pela atitude que dá sua coloração afetiva e pelo componente de informação 

que ela contém. As escolas de pesquisa em representações sociais não se vêem como 

antagonistas, mas são utilizadas de acordo com os objetivos a serem alcançados na pesquisa 

(ARRUDA, 2000a). 

Como se pode perceber, através da exposição anterior, o campo da TRS é 

multifacetado, de modo que as escolhas teóricas das abordagens são feitas considerando sua 

adequação aos objetivos da pesquisa, ou seja, o que se pretende responder. Nessa pesquisa, 

optamos por trabalhar com alguns elementos da abordagem culturalista desenvolvida por 

Jodelet, mais especificamente a ênfase nos processos históricos e culturais, relacionados à 
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manutenção e a transformação das RS, bem como nos apoiamos em algumas definições 

conceituais dessa autora, citadas ao longo desse capítulo e da dissertação. 

Sabemos que em seu trabalho sobre as RS da loucura, Jodelet (2005) buscou 

“examinar a maneira pela qual as condições sociais, a linguagem e a comunicação intervêm 

na formação, na mudança ou na manutenção de um sistema representativo” (p. 49). Para Sá 

(1998), deve-se a Jodelet a sistematização da TRS, conferindo-lhe uma feição mais objetiva. 

Escolhemos trabalhar também com a chamada orientação discursiva em TRS, proposta 

por Wagner (1996, 1998), pois a ênfase na linguagem e no discurso, possui uma importância 

fundamental na teorização feminista/gênero pós-estruturalista, na qual nos posicionamos. 

Sendo assim, dispomos de mais elementos para a realização de articulações teórico-

conceituais, considerando as bases epistemológicas dessas perspectivas. 

A abordagem culturalista, uma das perspectivas a serem utilizadas, se associa à 

temática do gênero e da psicologia como construções sócio-histórico-culturais. No capítulo 

referente à psicologia como profissão, empreendemos uma teorização referente a sua 

constituição, a partir de elementos históricos e culturais (MASSIMI, 2012b). No capítulo 

sobre gênero, o elemento histórico-cultural também foi bastante enfatizado.  

Para Jodelet (1989) as representações sociais devem ser estudadas articulando 

elementos afetivos, mentais e sociais e “integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da 

comunicação, a consideração das relações sociais que afetam as representações e a realidade 

material, social e ideal sobre a qual elas intervêm” (p. 8). 

Arruda (2000a) afirma que na visão de Jodelet, para abarcar o conjunto de 

componentes e relações contidos na representação social, vista como saber prático, é preciso 

responder a três questionamentos: 

quem sabe, e a partir de onde sabe? O que e como se sabe? Sobre o que se sabe, e 

com que efeito? Estas três perguntas revelam três planos, que ela sistematizou como: 

1) as condições de produção e de circulação das representações sociais; 2) os 

processos e estados das representações sociais; e 3) o estatuto epistemológico 

dessas. Este último tem a ver com a relação da representação e o real (p. 139). 

 

Com relação à orientação discursiva, no estudo das representações sociais, que é a 

outra perspectiva utilizada, nessa, o objeto é construído como a própria representação social. 

“The social representation is the very raison d’être of the object as such” (WAGNER, 1998, p. 

308). Para Wagner (1996) há diferentes maneiras de se trabalhar a noção de representação 

social, as quais têm implicações sobre o que se analisa. 

Visando aprofundar o debate sobre a orientação discursiva em TRS, realizaremos 

agora uma breve incursão teórica referente à discussão sobre a linguagem e o discurso. 
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Sabemos que a ênfase no estudo dessas dimensões remete ao giro linguístico. Ibañez (2004) 

afirma que essa: 

é uma expressão que esteve em moda nos anos 1970 e 1980 para designar uma certa 

mudança que ocorreu na filosofia e em varias ciências humanas e sociais, e que as 

estimulou a dar uma atenção maior ao papel desempenhado pela linguagem, tanto 

nos próprios projetos dessas disciplinas quanto na formação dos fenômenos que elas 

costumam estudar (IBÁÑEZ, 2004, p. 19). 

 

Porém, para esse autor, esse giro teve efeitos que vão para além de uma maior ênfase 

no estudo da linguagem, contribuindo para que fossem esboçados novos conceitos sobre a 

natureza do conhecimento e desenhando novas modalidades de investigação, do ponto de 

vista teórico e metodológico.  

Ibañez (2004), discorrendo sobre a crescente ênfase dada ao estudo da linguagem no 

século XX
7
, afirma que essa ocorreu a partir de rupturas: 

a primeira dessas rupturas, liderada por Ferdinand de Saussure (1857-1913), 

instituiu, na verdade, a linguística moderna, dotando-a de um programa de alguns 

conceitos e de uma metodologia que viabilizavam o estudo rigoroso da língua 

considerada "por si mesma e em si mesma". A segunda ruptura, iniciada por Gottlob 

Frege (1849-1925) e por Bertrand Russell (1872-1970), fez com que o olhar da 

filosofia, até então voltado para o mundo interior e privado das entidades mentais, se 

voltasse para o mundo pasível de ser objetivado e público das produções discursivas. 

Assentavam-se, assim, as bases para uma nova forma de entender e de praticar a 

filosofia que, sob a denominação de "filosofia analítica", dominaria o cenário da 

filosofia anglo-saxã durante mais de meio século (p. 21). 

 

O referido autor afirma que seguindo os conselhos de Frege, Wittgenstein - um dos 

principais autores relacionados ao debate sobre o giro linguístico - vai estudar com Russel. 

Para Ibáñez (2004), esses autores foram alguns dos responsáveis por romper com a tradição 

cartesiana: 

fazendo-nos perceber que a linguagem não e um simples veiculo para expressar 

nossas ideias, nem uma simples roupagem para vestir nosso pensamento quando o 

manifestamos publicamente. Ela é a própria condição de nosso pensamento e, para 

entender esse último, temos que nos concentrar nas características da linguagem em 

vez de contemplar o suposto mundo interior de nossas ideias. Nosso conhecimento 

do mundo não se radica nas ideias que dele fazemos; ele se abriga, sim, nos 

enunciados que a linguagem nos permite construir para representar o mundo (p. 33). 

 

Continuando a discussão sobre o giro linguístico, conforme Ibañez (2004), é possível 

apontar três principais correntes presentes, a linguística estrutural, que tem como maior 

representante Saussure, a corrente analítico-logicista, responsável pelo início do giro 

linguístico na filosofia, sendo fundante de uma linguística centrada na lógica e em 

epistemologias neopositivistas.  

                                                 
7
 Para uma compreensão mais aprofundada recomendamos a leitura do Manual de Análise do Discurso em 

Ciências Sociais, organizado por Lupicínio Iñiguez. Rio de Janeiro: Petrópolis, 2004. 
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A filosofia analítica
8
 não estudava os processos de significação nos múltiplos 

contextos de uso dos enunciados, focalizando a semântica, no que diz respeito à relação entre 

os signos e o mundo. Por fim, há a corrente centrada na linguagem cotidiana, marcada pelo 

pragmatismo linguístico, que considera a experiência concreta da linguagem, o contexto e os 

múltiplos usos da linguagem cotidiana.  

Com relação a essa terceira corrente, é necessário discorrer brevemente sobre dois 

autores, Wittgenstein e Austin. De acordo com Sousa (2013), a importância de Wittgenstein 

para a psicologia está no fato de o autor tirar o foco da estrutura, relacionada à palavra, frase 

ou mesmo à própria língua, como determinante do significado e direcionar a atenção para a 

linguagem em uso. Para Paveau e Sarfati (2006), a crítica distingue dois períodos na obra de 

Wittgenstein. Afastando-se de seus primeiros trabalhos de lógica, ele formula em Recherches 

Philosophiques, um programa de pesquisa inédito, inerente ao exame das relações que uma 

língua natural estabelece com a experiência, a percepção e o mundo da cultura. A lógica diz 

respeito à possibilidade de julgar a veracidade ou falsidade de um enunciado. 

Nesse cenário, as formulações do primeiro Wittgenstein, consistiam notadamente em 

preocupações de cunho lógico-formal da linguagem, já o segundo Wittgenstein, concentrou a 

atenção na linguagem em uso, influenciando bastante a produção de John Austin (1990), que 

enfatizou a linguagem nos seus contextos de uso, abordando os seus efeitos concretos na 

realidade. Para Austin, a linguagem é performativa, realiza uma ação, ou seja, “faz coisas” 

(SOUSA, 2013). 

Fizemos essa rápida imersão no campo da linguagem, para situar nosso 

posicionamento. Consideramos que a perspectiva discursiva em TRS se baseia em elementos 

da pragmática (SOUSA, 2013). Para nós, a realidade é construída através da linguagem e do 

discurso, por sujeitos que se constituem a partir das relações constituídas em contextos sócio-

histórico-culturais. Nesse contexto, as formas de dar sentido produzem efeitos nas vidas 

cotidianas dos sujeitos, bem como na sociedade como um todo. Essa última premissa 

fundamenta a concepção de pragmática. 

Em sua dissertação de mestrado, Sousa (2013) trabalhou com a perspectiva discursiva, 

realizando um aprofundamento teórico nesse campo. Para Wagner (1996) “a construtive event 

                                                 
8
  Para Paveau e Sarfati (2006), a primeira filosofia analítica se desenvolve sob o impulso dos trabalhos de Frege 

sobre a redução da aritmética às operações da lógica. No Tractatus lógico-philosophicus Wittgenstein redefine a 

filosofia como atividade de elucidação, limitando-a à lógica das proposições  que deverão representar um estado 

do mundo. Em reação a esse reducionismo logicista, uma segunda corrente se desenvolve no interior da filosofia 

analítica. Seus principais representantes elegeram como objeto de pesquisa, as formas usuais do pensamento 

(lógica das línguas naturais), assim como as formas usuais da linguagem (linguagem “ordinária”), Austin é um 

dos principais autores que ilustram esse movimento. 
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is an event in the course of which a something in the world is named, equipped with atributtes 

and values and integrated with a social meningful world” (p. 110). “As a consequence the role 

of action and discourse, both within representation and construction is discussed with respect 

to an ontology of representation” (WAGNER, 1996, p. 96) 

Com relação à noção de objeto, para Wagner (1998), um objeto “is any material, 

imaginary or symbolic entity which people name, to which people attribute characteristics and 

values, and therefore are able to talk about” (p. 306). Utilizamos a noção de discurso como “a 

manifestação da língua na comunicação viva” (KRISTEVA, 1969, p. 25).  

No tocante aos conceitos de linguagem e língua, relacionados a essa discussão, para 

Kristeva (1969), considerando o contexto histórico, cada sociedade compreende a linguagem 

de uma perspectiva distinta, a depender de seus conhecimentos. A linguagem é encarada como 

prática que se realiza na comunicação social e através dela, constitui uma realidade material. 

No tocante à língua, essa é o componente social da linguagem, e a fala, o individual. A autora 

afirma que embora essa distinção seja rejeitada por linguistas modernos, serve para situar a 

discussão. Ela considera que língua e fala são inseparáveis uma da outra. Para essa autora, o 

termo discurso designa qualquer enunciação que integra conteúdo, o locutor e o auditor, 

aponta que:  

utilizando a estrutura anônima da língua, o sujeito forma-se no discurso que 

comunica ao outro. No discurso, a língua comum a todos torna-se veículo de uma 

mensagem única, própria da estrutura particular de um determinado sujeito que 

imprime sobre a estrutura obrigatória da língua uma marca específica (pp. 25-26).  
 

Essa autora afirma que o sujeito forma-se no discurso que comunica ao outro. Através 

desses processos discursivos, as identidades de gênero e/ou sexuais, são construídas. 

 

4.5 Situando os estudos sobre gênero e representações sociais no Brasil 

É oportuno situarmos rapidamente, o campo de estudos sobre representações sociais e 

gênero no Brasil, aqui em questão. Nascimento et al. (2012) apontam que a produção sobre 

gênero e representações sociais é relativamente recente no Brasil. Esses autores afirmam que 

o artigo de Angela Arruda, publicado em 2000, no qual ela descreve a possibilidade de 

articulação “entre a teoria das representações sociais e as teorias de gênero inaugurou, no país, 

a discussão epistemológica sobre a inserção da categoria gênero nos estudos sobre 

representações sociais” (p. 267). 

Nesse artigo, Arruda (2000a, 2002) pensando nas aproximações/“afastamentos” entre 

as teorias referidas anteriormente, afirma que essas não surgem desligadas das realidades 

concretas. A TRS reabilita o conhecimento do senso comum. Já o conceito de gênero nasce no 
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movimento feminista, realidades concretas, portanto. As mesmas destinam-se a conceituar 

objetos subvalorizados pela ciência como as mulheres e o senso comum. Trabalham com 

metodologias criativas, nem sempre consideradas “científicas” em suas áreas. Atacam 

polaridades como sujeito/objeto, razão/emoção, objetividade/subjetividade. Sobre a dicotomia 

sujeito/objeto, rejeitada pela TRS, Oliveira e Amâncio (2006) reiteram esse posicionamento, 

destacando que a TRS encara o conhecimento como um processo de construção coletiva, em 

espaços de intersubjetividade, rejeitando divisões entre sujeito e objeto.  

Arruda (2000a) expõe que as teorias feministas e a teoria das representações sociais, 

surgem em meio à crise paradigmática da ciência e na emergência do paradigma pós-

moderno. Ambas suscitaram resistências nas áreas nas quais surgiram. Fazendo uma inter-

relação entre as duas perspectivas, ela destaca: 

assim como as representações sociais não são uma criação da psicologia social, mas 

ganham impulso com a teorização de Moscovici num período em que o interesse 

pelo simbólico cresce nas ciências sociais, a categoria de gênero, já presente em 

outras áreas como a antropologia e mesmo a psiquiatria, adquire seu caráter atual a 

partir dos trabalhos de Gayle Rubin em 1975 e Joan Scott, como é sabido, nos anos 

80 (p. 116). 

 

Continuando a pensar os pontos de convergência, Arruda (2000a) afirma que essas 

abordagens: 

evocam uma renovação da psicologia: obrigam a revisão de velhas aquisições, 

trazem um novo olhar aos problemas, desestabilizam antigas certezas. Tal como a 

teoria feminista, a teoria das representações sociais estampa o mesmo empenho 

desconstrucionista frente aos problemas humanos. A teoria feminista vai visibilizar 

facetas desconhecidas até então, ao descortinar a situação das mulheres, tanto com 

relação a problemas já identificados, quanto a outros, que estavam por abordar. A 

teoria das representações sociais vai visibilizar facetas omitidas do conhecimento 

humano, valorizando o saber do senso comum, o universo consensual das 

conversações cotidianas e a criatividade das pessoas comuns ao traduzir a realidade 

(p. 119). 

 

Essa autora pontua também sobre os riscos que se pode correr ao usar os conceitos da 

TRS e de gênero esvaziados, sem uma problematização. Isso ocorre em uma série de 

trabalhos que utilizam a TRS de forma distorcida, pesquisas nas quais a análise de dados ou 

até mesmo a própria discussão teórica, não são realizadas através de um uso adequado da 

teoria. Nos estudos de gênero, isso também ocorre, ao tomar a categoria sem uma leitura 

crítica, relacional. Arruda (2000a) afirma ainda que ambos os campos são interdisciplinares, 

no caso do gênero, esse é estudado não só nas ciências sociais, mas na filosofia, nos estudos 

culturais e literários. A TRS também é bastante utilizada em pesquisas na educação e saúde, a 

título de exemplo. 

No que se refere aos “afastamentos”, para Arruda (2000a), a TRS está presente na 

abordagem de várias teóricas feministas, porém não são muitos(as) que trabalham com a TRS 
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que tem se dedicado à problemática de gênero. Todavia, temos observado mudanças nos 

últimos anos, pois alguns pesquisadores(as) desse campo vem produzindo estudos que 

articulam gênero à TRS.  

Essa autora também destaca que as teorias feministas trazem uma teoria da ação, no 

sentido de transformação das relações entre os gêneros, ao passo que a TRS se configura 

como proposição analítica. Compreendemos que apesar dessa teoria ser analítica, não impede 

que forneça subsídios para a transformação social. Consideramos que esses “afastamentos” 

não impedem diálogos entre ambas. Acreditamos que é melhor pensar em termos de 

“fecundação mútua entre as duas teorias”, metáfora utilizada por Arruda (2000a) e 

corroborada por Banchs (2011), quando afirma que a seu ver, uma nova agenda para as 

representações sociais deve incluir a perspectiva de gênero. 

 Oliveira e Amâncio (2006), corroborando com Arruda (2000a) e Banchs (2011) 

referem à possibilidade de afetação entre as teorias feministas/teorias de gênero e as 

representações sociais. Nesse sentido, afirmam: 

com a polinização da teoria pelas alternativas que a crítica feminista à ciência 

propõe e a sua aplicação aos saberes psicossociológicos, cremos poder contribuir 

para este esforço de construir uma ciência mais inclusiva, mais implicada, mas 

também mais consciente (p. 610). 

 

 

4.6 Representações sociais, preconceito e estereótipo 

O estereótipo e o preconceito emergiram nos achados dessa pesquisa, principalmente 

relacionados à ideia de “profissão feminina”, tomada como sinônimo de mulher. O 

preconceito surge a partir dos estereótipos, porém, muitas vezes, são tênues os limites entre 

um ou outro.  

De acordo com Saavedra e Nogueira (2007), o primeiro objetivo dos estereótipos é o 

de simplificar e organizar um meio social complexo, tornando-o menos ambíguo. Mas eles 

servem, também, para justificar a discriminação de grupos e gerar preconceitos. Apoiamo-nos 

na definição de Moscovici (2009), o qual afirma que um preconceito racista ou sexista é uma 

crença sem ser submetida à reflexão. Para esse autor, os preconceitos que tomam por base as 

diferenças entre homens e mulheres são enunciados ao mesmo tempo, na linguagem comum e 

na linguagem científica. Nessa pesquisa buscamos entender em que contextos são 

mobilizados os estereótipos e preconceitos e que efeitos produzem. 

 Sabemos que essas temáticas são estudadas há bastante tempo pela psicologia social. 

Porém, Lima (2013) afirma que no Brasil, até o início da década de 1990, praticamente não se 

encontram trabalhos sobre a temática do preconceito, diferentemente da psicologia social 
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norte-americana que desde os anos 1820 do século passado, pesquisa esse tema.  

De acordo com esse autor, o livro de Allport é uma das principais referências nesse 

campo. Para Allport (1979, apud LIMA, 2013) o preconceito “pode ser definido como uma 

atitude hostil contra um indivíduo, simplesmente porque ele pertence a um grupo 

desvalorizado socialmente” (p. 593). Para Moscovici (2009), a noção de preconceito, lançada 

pela Revolução Francesa, está relacionada à ideia de crença do senso comum e a toda forma 

de pensamento que não é um produto da razão, ou que não o é mais sem, contudo, implicar 

em uma incapacidade de reflexão na escolha normal de um pensamento irrefletido.  

Os estudos de Tajfel (1982) sobre a categorização social, também são referidos nesse 

campo. Para esse autor: “a categorização social é o processo através do qual se reúnem os 

objetos ou acontecimentos sociais em grupos, que são equivalentes no que diz respeito às 

ações, intenções e sistemas de crenças do indivíduo” (pp. 289-290). Devemos atentar para que 

essas categorizações não estejam a serviço de reificar dicotomias entre feminino e masculino, 

a título de exemplo. Não significa dizer que essas dicotomias não sejam suscitadas em 

determinados contextos, mas é necessário interrogá-las. Concordamos com Lima (2013) 

quando afirma que “vários autores vão definir o preconceito como uma decorrência das 

relações assimétricas de poder entre os grupos sociais” (p. 596).  

Articulando a discussão sobre estereótipo e preconceito à teoria das representações 

sociais, TRS, Umaña (2002) discorre sobre a relação entre estereótipo e RS, afirmando que:  

los estereotipos son categorías de atributos específicos a un grupo que se 

caracterizan por su rigidez. En este sentido son más dinámicas las RS pues éstas se 

modifican constantemente en la interacción diaria de las personas. Asimismo la RS 

se diferencia de los estereotipos por su función: los estereotipos son el primer paso 

en el origen de una representación; cuando se obtiene información de algo o de 

alguien se adscribe en el grupo o situación a las cuales ese grupo o situación 

pertenece, o sea los estereotipos cumplen una función de “economía psíquica” en el 

proceso de categorización social (p. 45). 

 

Com relação à discussão sobre preconceito e gênero, Lima (2013) realizou em 2008, 

uma pesquisa no Scielo que utilizou como termo de busca, a palavra preconceito. Foram 

encontrados quarenta registros. A maioria dos achados foi sobre preconceito racial e 

preconceito de um modo geral. Chamou a atenção, o reduzido número de trabalhos sobre 

preconceito de gênero. Quando foi introduzido o termo sexismo, foram encontrados quatro 

trabalhos. A seguir, discutiremos sobre o método da pesquisa. 
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5. MÉTODO 

Nessa pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa. Para Denzin e Lincon (2008), 

os(as) pesquisadores(as) qualitativos ressaltam que a realidade é socialmente construída. Eles 

se referem à íntima relação entre o(a) pesquisador(a) e o que é estudado, se distanciando da 

ideia de neutralidade. Essa abordagem também aponta as limitações situacionais que 

influenciam a investigação. Além disso, busca compreender como a experiência social é 

construída e adquire significado. De acordo com Chizzoti (2006), nesse tipo de pesquisa 

os(as) pesquisadores(as) se dedicam à análise dos significados que os indivíduos dão às suas 

ações, no meio em que constroem suas vidas e relações. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do 

Centro de Ciências da Saúde, CCS/UFPE, parecer 297.443. Os(as) participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

5.1 Participantes da pesquisa 

Participaram dezoito estudantes do curso de psicologia da UFPE, pertencentes ao 

primeiro, segundo e sétimo períodos, respectivamente. Situando o curso de psicologia da 

UFPE, no cenário da cidade de Recife; sabemos que o primeiro curso de graduação em 

psicologia dessa cidade, surgiu em 1967, na Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP), na qual havia o Instituto de Psicologia Aplicada, em funcionamento desde 1961. 

Em seguida, em 1968, houve a instalação do curso de psicologia da Faculdade de Filosofia do 

Recife, instituição que contava, desde 1950, com uma clínica psicológica (UFPE, 2012). 

O curso de graduação em psicologia da Universidade Federal de Pernambuco foi o 

terceiro criado em Recife, iniciando o seu funcionamento em 1971. O reconhecimento legal 

desse curso ocorreu em 13/07/1977, através do Decreto 79.942 cuja publicação em Diário 

Oficial ocorreu em 14/07/1977. Desde o seu início, apresentou como diferencial em relação a 

outros cursos de instituições locais, a ênfase nas atividades de pesquisa. Atualmente, existem 

doze cursos de graduação em psicologia na cidade de Recife (UFPE, 2012). 

O perfil profissional atual desse curso está pautado: 

numa formação profissional comprometida com a formação acadêmica, a produção 

de conhecimento e a transformação social, proporcionando uma reflexão crítica 

sobre as práticas profissionais e o saber científico em psicologia e considerando sua 

multiplicidade de objetos e de abordagens teóricas e metodológicas (UFPE, 2012, p. 

24). 

 

O curso de psicologia da UFPE, no qual foi realizada a pesquisa, forma o bacharel em 

psicologia. Atualmente, o mesmo está passando por um processo de reforma curricular, que 
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inclusive foi mencionado por alguns participantes durante a realização das rodas de conversa. 

A necessidade dessa reforma vem sendo discutida há um tempo e um dos elementos pensados 

foi construir uma formação que atenda às demandas emergentes de trabalho do(a) 

psicólogo(a), advindas da inserção da psicologia nas políticas públicas de saúde mental, 

assistência social, infância e juventude, entre outras. 

 

5.2 Procedimentos de construção dos dados e instrumentos utilizados 

Realizamos três rodas de conversa com os(as) estudantes do curso de psicologia da 

UFPE. Duas foram realizadas com os(as) estudantes do primeiro ano, pertencentes ao 

primeiro e segundo período, respectivamente. A terceira ocorreu com os(as) estudantes do 

penúltimo ano, sétimo período. Desse modo, pudemos conferir diferentes momentos de 

inserção no curso que possibilitaram a enunciação de diferentes discursos. Utilizamos como 

instrumento de construção de dados, as rodas de conversa, cujo roteiro se encontra disponível 

no apêndice B e um questionário (apêndice C). A seguir, detalharemos cada um desses 

procedimentos. 

Para a realização das rodas de conversa, adotamos elementos das metodologias 

feministas, no que diz respeito à reflexividade e à experiência, as quais integram as principais 

teorias trabalhadas na presente pesquisa, a teoria das representações sociais e as teorias 

feministas/gênero. É oportuno referir, que a ideia de metodologia feminista é algo sobre o 

qual não se tem consenso e Harding (1987) discute essa noção em seu artigo, Is there a 

feminist method?  

De acordo com Banister et al. (2004), apesar das variações em suas interpretações, as 

“intervenciones metodológicas feministas se centran en la experiência, en términos de quién 

es el sujeto de la experiencia que está siendo representada y validada dentro de la 

investigación; en la acción reflexiva, como crítica de la objetividad” (p. 161). Neves e 

Nogueira (2005) consideram que a reflexividade consiste num exercício e num instrumento de 

reflexão crítica. 

No que se refere à problematização das experiências, Furlin (2012) destaca que na 

contemporaneidade, o papel das experiências começa a ser valorizado pela filosofia feminista 

e estudos de gênero nos processos de compreensão da produção do conhecimento e da ação 

social, se contrapondo à ideia de objetividade pura e de sujeito universal. O feminismo como  

movimento social e intelectual valorizou intensamente a centralidade das experiências das 

mulheres. Nessa pesquisa, consideramos que as diversas expressões da subjetividade humana 

são construídas a partir de experiências. É oportuno referir que a noção de experiência possui 



65 

 

histórico no próprio movimento feminista. 

Discorrendo sobre rodas de conversa, Méllo et al. (2007) refere: 

a roda de conversa é um recurso que possibilita um maior intercâmbio de 

informações, possibilitando fluidez de discursos e de negociações diversas entre 

pesquisadores e participantes. Inicia-se com a exposição de um tema pelo 

pesquisador a um grupo (selecionado de acordo com os objetivos da pesquisa) e, a 

partir disso, as pessoas apresentam suas elaborações sobre ele, sendo que cada uma 

instiga outra a falar, argumentando e contra-argumentando entre si, posicionando-se 

e ouvindo o posicionamento do outro (p. 30). 

 

Para a condução das rodas de conversa, utilizamos não apenas o temário ou guia de 

temas comum nos grupos focais, mas também propomos aos(às) participantes algumas 

atividades práticas que extrapolaram a discussão a partir do temário. Outro elemento que 

diferenciou a roda de conversa de um grupo focal é que geralmente nos grupos focais a 

discussão ocorre em torno do tema específico da pesquisa, quando a discussão extrapola esse 

tema, o(a) facilitador(a) pede ao grupo que retorne à discussão central. Outro motivo para 

optarmos por rodas de conversa é que trabalhamos com os(as) estudantes, jovens e 

acreditamos que o caráter mais informal da roda de conversa possibilitaria maior aproximação 

com esse público. O registro da roda ocorreu através de gravação em áudio e videogravação 

(filmagem). Porém, para fins de análise, utilizamos apenas o registro em áudio, pois o 

consideramos suficiente.  

 

5.2.1 Entrando e participando da roda 

Os(as) participantes foram convidados(as) a se sentar no chão, junto com a 

pesquisadora, formando um círculo, ao redor de um tnt, sobre o qual estavam vários materiais, 

a exemplo de cartazes, tintas e pincéis, além de um cartaz produzido pela pesquisadora, 

utilizado no momento do convite para participação na pesquisa. No capítulo referente à 

análise dos dados, detalharemos melhor o processo de inserção no campo. As rodas tiveram 

duração média de uma hora e meia, cada uma e ocorreram em salas do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas, CFCH – UFPE, algumas utilizadas pelo próprio curso de psicologia. Uma 

roda ocorreu em uma das salas de supervisão, pertencentes à clínica de psicologia, pois não 

havia sala-de-aula disponível, no horário agendado.  

A princípio, a pesquisadora e os(as) participantes negociaram um contrato de 

convivência, no qual se fizeram presentes elementos como o respeito à fala do(a) outro(a) e 

esperar o(a) colega terminar de falar. A referência a esses elementos, teve o objetivo de fazer 

com que a roda, realmente se configurasse como um espaço de discussão, no qual todos(as) 

pudessem se expressar. Depois desse momento, os(as) estudantes foram interrogados sobre 
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suas experiências iniciais no curso de psicologia e na universidade, sobre o ingresso nesses 

espaços, visando compreender melhor a temática da pesquisa. Esse momento também foi 

importante para “quebrar o gelo” e estabelecer um melhor contato com eles(as). Os(as) 

participantes também foram questionados com relação ao que pensaram sobre o convite 

inicial para participar da pesquisa. 

Após esse momento, a pesquisadora interrogou se eles(as) sabiam que no Brasil, 

noventa por cento das pessoas que exercem a psicologia são mulheres (CFP, 2012a). É 

oportuno referir que antes de ser lançada essa questão disparadora, vários sentidos 

relacionados ao gênero já haviam emergido.  

Para a condução das rodas, foi elaborado um roteiro semi-estruturado, porém o que a 

pesquisadora pode experimentar, é que muitas das questões norteadoras presentes no roteiro, 

foram suscitadas pelos próprios(as) participantes, a partir do que foi mobilizado na discussão. 

Sendo assim, não se obedeceu à ordem das perguntas do roteiro. 

No desenvolvimento das rodas, tentamos favorecer um clima que permitisse que os(as) 

participantes se sentissem o mais à vontade possível. Outros sentidos emergiram, além da 

associação mais direta entre gênero e profissão de psicologia, extrapolando a discussão para o 

âmbito das relações familiares. Esses sentidos foram construídos, a partir das trocas 

estabelecidas nas rodas de conversa envolvendo os(as) participantes e a pesquisadora. 

 

5.2.2 Refletindo sobre a participação na roda de conversa 

Num segundo momento da roda, pedimos as(aos) participantes que produzissem 

cartazes, em grupo, visando expressar, com desenhos coletivos, a situação vivenciada na 

pesquisa. Os materiais disponíveis para essa atividade foram: cartolina, papel-madeira, tinta 

guache, hidrocor, lápis de cor, giz de cera e pincéis. Observamos o processo de interação dos 

grupos, durante o momento de construção. Após a construção dos cartazes, pedimos aos(às) 

participantes que discorressem sobre os mesmos, não no sentido de explicar, mas de referirem 

o que queriam expressar com aquela produção.  

A ideia de propor que os(as) participantes construíssem algo coletivamente visou se 

aproximar de uma dimensão mais prática do conhecimento, considerando que as 

metodologias de base feminista destacam a importância da ação na produção do 

conhecimento. A TRS também considera que o sujeito é ativo na produção de conhecimento. 

Em artigo recente, Jodelet (2007), discute as possibilidades de imbricação entre RS e 

intervenção, a partir do momento em que se conhecem as RS sobre determinados objetos, 

podem ser pensadas intervenções.  
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Num terceiro momento, pedimos aos(às) participantes que fizessem relatos por escrito, 

individualmente, a respeito da experiência de pensar sobre a temática da pesquisa, de ter 

escutado os(as) outras(as) participantes falarem sobre isso, considerando as possíveis 

reverberações que a fala do(a) outro(a) pode ter propiciado. 

 

5.2.3 O questionário 

Utilizamos um questionário sociodemográfico para a coleta de dados contendo 

informações como idade, renda familiar, período cursado atualmente e ano de ingresso no 

curso de psicologia. Havia também perguntas relacionadas à discussão de gênero. O objetivo 

do questionário foi traçar o perfil sócio-cultural dos(as) estudantes, bem como detalhar melhor 

alguns elementos referentes à discussão da pesquisa. 

 

5.2.4 Procedimentos de análise dos dados 

Adotamos a análise de enunciação, que é uma das técnicas associadas à análise de 

conteúdo. Na análise de enunciação está presente a concepção de discurso como ato de fala. 

Para Bardin (2004), discurso é toda “comunicação estudada não só ao nível dos elementos 

constituintes elementares (a palavra, por exemplo) mas, também e sobretudo a um nível igual 

e superior à frase (proposições, enunciados e sequências)” (pp. 163-164). 

Para essa autora: 

a produção da fala é um processo. A análise de enunciação considera que na altura 

da produção da fala é feito um trabalho, é elaborado um sentido e são operadas 

transformações. O discurso não é transposição transparente de opiniões, de atitudes 

e representações que existam de modo cabal antes da passagem à forma linguageira. 

O discurso não é um produto acabado mas um momento num processo de 

elaboração, com tudo o que isso comporta de contradições, de incoerências, de 

imperfeições (p. 164). 

 

Apoiamo-nos em Bardin (2004), para referir que a análise da enunciação tem duas 

“grandes características que a diferenciam de outras técnicas de análise de conteúdo. Apoia-se 

numa visão de comunicação como processo e não como dado. Funciona desviando-se das 

estruturas e dos elementos formais” (p. 163). Essa autora esclarece que a análise de 

enunciação ocorre a partir de uma análise temática anterior, considerada transversal. 

Consideramos o enunciado como produto de um processo, a enunciação é o processo que 

produz o enunciado e nele deixa marcas da subjetividade (BRAIT; MELO, 2012). Porém, 

geralmente são tênues os limites entre um e outro. Na análise, dos dados, consideramos a 

dimensão pragmática na produção dos discursos, no que diz respeito aos efeitos na realidade, 

conforme preconiza a orientação discursiva em TRS (SOUSA, 2013; WAGNER, 2003). 
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Inicialmente, realizamos a transcrição das rodas de conversa, resultando num corpus 

extenso. Foram feitas sucessivas leituras desse material, procedemos então, à análise temática, 

realizada de forma transversal, a partir da qual emergiram diferentes temas, comuns a mais de 

uma roda. No total, elencamos seis temas. É oportuno referir que não trabalhamos com a 

noção de frequência. A análise de enunciação ocorreu em paralelo a essa análise temática 

inicial, considerando o que emergia a partir de determinado tema, de modo a aprofundar os 

sentidos. Esse procedimento foi adotado no primeiro momento da roda de conversa. 

No segundo e no terceiro momentos da roda, nos detemos nos sentidos do que foi 

enunciado. Muitos desses sentidos aprofundaram as discussões referentes ao primeiro 

momento da roda. Optamos por não nomear os temas, tal como foi realizado na análise 

referente ao primeiro momento. É oportuno referir também que no segundo momento, não 

realizamos a análise da imagem, atendo-nos a critérios como disposição/localização no papel, 

características do traçado. Nossa análise foi pautada na elaboração produzida pelo grupo no 

momento de produção do cartaz, no que eles(as) verbalizaram durante esse momento e ao 

final da produção, quando a pesquisadora perguntou o que quiseram expressar com o cartaz. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

Apresentaremos ao leitor(a), a entrada no campo, os contatos realizados e as 

impressões que foram registradas no diário de campo. Em seguida, apresentaremos uma 

caracterização dos sujeitos, a partir do questionário. Por fim, debateremos a análise dos dados 

produzidos nas rodas de conversa. 

 

6.1 A entrada no campo de pesquisa 

As reflexões esboçadas a seguir, fazem parte do diário de campo da pesquisadora. 

Após obter a aprovação do Comitê de Ética, a pesquisadora começou a preparar sua entrada 

no campo, que ocorreu entre junho e agosto de 2013. Inicialmente, se dirigiu a alguns 

professores(as) do curso de psicologia da UFPE, pedindo autorização para interromper 

rapidamente suas aulas e fazer o convite aos(as) estudantes para participarem da pesquisa.  

Na primeira turma, de uma sala com vinte e cinco alunos em média, apenas quatro 

quiseram participar. A princípio, nos perguntamos qual foi o motivo dessa pouca adesão. 

Sabíamos que, a princípio, poderíamos ter dificuldade no acesso aos(às) participantes, pois a 

discussão de gênero é algo recente na psicologia. Desse modo, entendemos que esse pode ter 

sido um dos principais motivos dessa pouca adesão. 

Para ser mais convincente, a pesquisadora fez um cartaz-convite, com tinta guache, 

como uma forma de se colocar no lugar dos(as) estudantes. Como na metodologia da 

pesquisa, pedia que eles(as) desenhassem, quis fazer a mesma atividade que estava propondo. 

O convite formulado com a provocação: “vamos conversar sobre as questões de gênero na 

profissão de psicologia?” parece ter sido uma estratégia mais produtiva do que mencionar 

como referência inicial, a ideia de profissão “feminina”. 

 

 
Figura 1: Cartaz-convite 
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Na segunda turma, os(as) estudantes foram bem atenciosos(as) e dos(as) que estavam 

na sala, praticamente todos(as) quiseram participar da pesquisa. Essa era uma turma que 

estava no primeiro ano do curso de psicologia, enquanto a outra estava no penúltimo ano. 

Nessa semana, de inserção no campo, iniciou-se uma greve dos rodoviários e durante três dias 

letivos não houve aula na universidade. Para além disso, vieram as consequências dessa 

greve, a pesquisadora havia agendado uma roda num horário vago dos(as) estudantes, e ficou 

sabendo, através de um email enviado por uma estudante, que aquele horário havia sido 

ocupado para repor as aulas que não aconteceram, por conta da greve dos rodoviários e que 

durante um mês, o mesmo já estaria ocupado. 

Passada a semana da greve, a pesquisadora se dirigiu à terceira turma para fazer o 

convite e nessa, conseguiu estabelecer uma boa relação com a representante, indicada pela 

turma para realizar o contato. Ela respondia os emails rápido e organizou junto à turma, o 

melhor dia para a roda.  

Agendado o dia, apenas a representante compareceu, então a roda foi reagendada para 

um horário de aula vaga que eles(as) tiveram. Nesse dia, houve a primeira roda de conversa, 

17 de julho, após quase um mês de imersão no campo. Nessa semana estava marcada outra 

roda, mas os(as) participantes não compareceram. Após ter enviado um email, buscando saber 

o que aconteceu, um dos estudantes respondeu que naquela semana tiveram um trabalho e 

esqueceram o compromisso.  

Na construção do campo, foram enviados vários emails, dos quais não se obteve 

resposta. Também foram preenchidas tabelas para tentar conciliar com os horários, as quais, 

muitas vezes não funcionaram. Trabalhos e provas foram mencionados para dizer que estavam 

ocupados(as) e não podiam participar, num dado momento. No período de realização do 

campo, além da greve dos rodoviários, houve em junho, a realização da Copa das 

Confederações, e em julho, a 65ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, SBPC, que alteraram a dinâmica das aulas na universidade.  

Para além disso, nos meses em que foi feito o campo junho/agosto, o Brasil vivenciava 

um momento de manifestações sociais intensas, com várias manifestações nas ruas, por parte 

da população, lutando por melhores condições de vida.  

Apesar dos contratempos, as rodas foram acontecendo, houve a segunda e a terceira. O 

último convite feito para participar da pesquisa, ocorreu num horário de intervalo, no corredor 

das salas-de-aula. A pesquisadora já estava bem mais experiente na “arte de convidar”. Os(as) 

participantes definiram a hora e o local, seria num horário vago em sua própria sala-de-aula. 
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6.2 Questionário 

Os(as) participantes situam-se na faixa etária entre 18 e 27 anos. Do total de dezoito 

participantes, dez se nomearam do sexo masculino e oito, do sexo feminino. Houve um maior 

número de participantes do sexo masculino, numa profissão tida como “feminina”. Porém, 

não devemos nos ater a esse quantitativo, trazido a partir da categoria sexo, visando não 

realizar análises enviesadas sobre o tema, assentadas no critério meramente numérico.  

 

 
Gráfico 1: Quantidade dos(as) participantes  

 

Os(as) entrevistados residem, em sua maioria, com a família. São solteiros(as) e não 

possuem filhos(as). Corroborando com os diferentes modelos de família presentes na 

atualidade, várias configurações familiares foram mencionadas: residir com os tios; com um 

amigo, com a sogra, o namorado e o cunhado; com os pais/padrasto e irmãos; com os avós e 

apenas com a mãe. Quinze entrevistados(as) afirmaram ter irmãos.  

No que diz respeito ao grau de escolaridade da mãe dos(as) participantes. Uma cursou 

o ensino fundamental incompleto e duas o fundamental; uma o ensino médio incompleto e 

cinco o ensino médio. Nove cursaram o ensino superior. 

 

 
Gráfico 2: Grau de escolaridade da mãe dos(as) participantes 

 

Com relação ao grau de escolaridade do pai dos(as) participantes, três tinham o ensino 
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fundamental incompleto, três o ensino fundamental e três o ensino médio/técnico. Um o 

superior incompleto e cinco o ensino superior. Dois tinham pós-graduação. Um participante 

não declarou essa informação. Depreende-se um maior nível de escolarização do pai dos(as) 

participantes, a partir da referência à pós-graduação.  

 
Gráfico 3: Grau de escolaridade do pai dos(as) participantes 

 

No tocante à profissão da mãe e do pai dos(as) participantes, foram evidenciadas 

diferentes áreas conforme demonstram os quadros, a seguir: 

 

Profissão da mãe 

 

Profissão do pai 

Aposentada (1) 

 

Administrador (1) 

Artesã (1) 

 

Advogado (1) 

Autônoma (3) 

 

Analista (1) 

Cantora (1) 

 

Aposentado (1) 

Contadora (1) 

 

Autônomo (3) 

Dona de casa (2) 

 

Construtor (1) 

Funcionária pública (2) 

 

Contador (1) 

Médica (1) 

 

Coordenador de produção (1) 

Nutricionista (1) 

 

Marceneiro (1) 

Professora (2) 

 

Mecânico (1) 

Psicóloga (1) 

 

Médico (1) 

Secretária (1) 

 

Motorista/vendedor (1) 

Não informado (1) 

 

Químico têxtil (1) 
Quadro 1: Profissão da mãe 

dos(as) participantes 

 

Técnico em eletrotécnica (1) 

  

Não informado (2) 

  

Quadro 2: Profissão do pai dos(as) 

participantes 

 

No que diz respeito à renda familiar, a maior parte dos(as) entrevistados(as) se situa na  

faixa de dois a cinco salários mínimos. A renda familiar permite compreender melhor as 

pertenças sociais dos(as) entrevistados(as). Essa observação pode ser vista no gráfico quatro: 
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Gráfico 4: Renda familiar em salários mínimos (SM) 

 

Com relação ao ingresso na formação inicial, onze iniciaram o curso entre 2012-2013 

e sete entre 2010-2011, conforme pode ser observado no gráfico cinco. 

 

 
Gráfico 5: Período de ingresso no curso de psicologia 

 

No que se refere à vida acadêmica durante a formação inicial, doze participantes não 

haviam realizado nenhuma atividade além do currículo regular; três participaram de projetos 

de extensão; dois tiveram experiência de monitoria; dois participaram de programas de bolsas 

de iniciação científica, PIBIC. Dois haviam realizado estágio; dois já haviam trabalhado em 

algum tipo de atividade de pesquisa, desses, um não especificou a atividade e o outro realizou 

coleta de dados. Atentemos para o número de estudantes que realizaram atividades de 

extensão: três participantes. Isso parece sinalizar que o compromisso social, fomentado por 

essa modalidade de atividade, já se faz presente na formação de psicólogos(as). 

 O grande número de participantes que apontou não estar inserido(a) em nenhuma 

atividade, possui relação com o fato de que um terço (seis) participantes estarem no primeiro 

período do curso, tendo ingressado na universidade há aproximadamente dois meses, 

considerando o momento em que foi realizada a coleta. Podemos observar essas informações 

no gráfico 6. 
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Gráfico 6: Atividades que já realizou no curso de psicologia 

 

Com relação à inserção em atividades profissionais, uma afirmou trabalhar como 

redatora e outra como educadora social; uma como professora de reforço; e outro como 

policial, porém não declarou essa atuação no perfil, e sim, no primeiro momento de 

participação na roda. Esses dados mostram que os(as) estudantes desenvolvem atividades em 

paralelo à formação.  

Com relação ao contato com as discussões de gênero, dezesseis já haviam tido contato 

e apenas dois apontaram que não. Esses eram do primeiro período do curso de psicologia. 

 

 
Gráfico 7: Contato com as discussões de gênero 

 

No que diz respeito ao local de contato, doze tiveram acesso a essa discussão no curso 

de psicologia, o que sinaliza a inclusão das discussões sobre o gênero na formação do(a) 

psicólogo(a). É oportuno referir, também, que essa pesquisa ocorreu numa universidade 

pública, onde geralmente as discussões de gênero estão presentes em grupos de pesquisa, o 

que afeta a formação, pois os(as) professores que coordenam os grupos, atuam na graduação. 

Nove participantes referiram-se à mídia e às redes sociais, dez sinalizaram que o debate 

ocorreu a partir de conversa com amigos(as), dois referiram-se a grupo de estudo/pesquisa, e 

outro, afirmou que buscou informações por curiosidade. 
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Gráfico 8: Local de contato com a discussão sobre gênero 

 

Com relação à discussão sobre gênero e profissão de psicologia, treze afirmaram que 

refletiram a respeito, enquanto cinco, afirmaram que não. Desses cinco, dois eram da roda de 

conversa do primeiro período, dois do segundo e um do sétimo período. 

Isso pode ser observado no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 9: Reflexão sobre gênero&profissão de psicologia 

 

 

6.3 Fazendo a roda girar: Sobre as rodas de conversa 

A seguir, apresentaremos os achados obtidos nas rodas de conversa, referentes aos três 

momentos e iniciaremos a discussão, a partir do convite para participar da pesquisa. 

 

6.3.1 O que o convite para participar da pesquisa produziu? 

Durante a realização das rodas de conversa, um dos motes iniciais foi interrogar os(as) 

estudantes sobre o que o tema suscitou ao serem convidados(as) para participar da pesquisa. 

Diferentes sentidos emergiram: Um dos participantes do primeiro período do curso de 

psicologia remeteu ao “feminino, masculino, sexualidade, homoafetividade e 
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heteroafetividade”(Caio
9
). 

Outro estudante, também do primeiro período, pensou que se discutiria sobre como e 

por quê?: “tem essas definições de gênero e sexualidade na cabeça” (Caio Melo). Um(a) 

participante do sétimo período comentou: “não sei se ela vai falar assim, do curso que é 

predominantemente feminino e tal, porque realmente é”(Cibelly). Algumas pessoas relataram 

que essa discussão é muito ampla, conforme podemos acompanhar, a seguir, através dos 

discursos dos estudantes do sétimo período: 

Freudita- É porque quando se fala em questões de gênero, na verdade, você não 

consegue focar em nada, porque parece uma coisa extremamente ampla, tipo tanta 

coisa tá dentro. 

Coisão- Tem tanta gente discutindo isso, o tempo todo, em todos em lugares desse 

prédio. É o tema que tá mais em alta atualmente. 

Ulisses- É feminismo. 

Freudita- Mas que pode ao mesmo tempo ser tantas coisas pequenas diferentes. 

Coisão- Pois é, parece que é a mesma coisa discutida em todos os lugares, mas não 

é, porque cada discussão é totalmente diferente da outra. 

 

Um dos participantes do sétimo período referiu que “é o assunto da moda na 

psicologia” (Ulisses). É oportuno situar, que esses discursos emergiram entre participantes, já 

familiarizados há mais tempo com as discussões presentes no curso. Esses discursos foram 

produzidos a partir de suas experiências com as discussões de gênero. Pensamos em 

experiência, a partir de Scott (1999b), como algo que produz os sujeitos. 

No decorrer dessa análise, utilizaremos a noção de contexto de produção, que refere-se 

tanto ao momento de realização da roda de conversa, quanto ao que é mobilizado pelos(as) 

participantes, a partir de suas pertenças sociais, considerando suas experiências. Pertença 

social diz respeito aos pertencimentos de classe, gênero, geração e raça, a título de exemplo, 

os quais podem ser mobilizados pelos sujeitos nos processos de atribuição de sentido. 

Aprofundando a discussão sobre o contexto de produção em questão, no qual o gênero 

foi apontado, como “assunto da moda”, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 

CFCH/UFPE, notadamente, ao nível dos programas de pós-graduação, a discussão sobre 

gênero é bastante desenvolvida, inclusive no Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

Falar sobre gênero, realmente pode “ser tantas coisas pequenas diferentes” e “cada discussão 

é totalmente diferente da outra”, como disseram os(as) participantes. A diversidade desse 

campo se manifesta sob várias formas, uma delas é do ponto de vista teórico-epistemológico. 

Realizando um mapeamento da crítica feminista contemporânea, Piscitelli (2004) 

afirma que nesse campo, diferentes perspectivas coexistem, a exemplo de pesquisas que 

                                                 
9
  Os nomes são fictícios foram escolhidos pelos(as) participantes, no momento do preenchimento do 

questionário. 
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trabalham com a categoria mulher. Há também aquelas que utilizam o conceito de patriarcado 

e as que trabalham com as teorias feministas pós-estruturalistas, a título de exemplo. Essa 

diversidade também se manifesta através da variabilidade de temas trabalhados, bem como 

nos tensionamentos existentes na relação entre gênero, feminismos e movimento feminista, 

mobilizando discussões sobre quais são as lutas desse movimento e incluindo o 

questionamento ao conteúdo universal, muitas vezes atribuído à categoria mulher. 

Concordamos com Butler (1998) quando afirma que esse conteúdo universal não se sustenta 

como base sólida para um movimento político feminista. 

Considerando a noção de contextos de produção dos discursos, uma estudante do 

segundo período, quando interrogada sobre o que o convite da pesquisa suscitou, citou 

conhecimentos anteriores sobre o tema, afirmando que já havia estudado sobre gênero e 

sexualidade, no curso de psicologia. Alguns participantes do segundo período acharam 

ambíguo o convite: 

Pietra- Eu não entendi muito bem, se... a questão de gênero e profissão, se isso 

seria a nossa visão enquanto estudantes de psicologia sobre o gênero, ou se seria, 

é... assim eu não consigo, como o gênero entrou na nossa escolha, não entendi, não 

ficou muito claro. 

Edjudcreidson- É ficou meio ambíguo, assim. 

Raiza- Pronto. A gente vai conversar agora sobre essas questões. 

 

6.3.2 As primeiras impressões relacionadas ao debate gênero & profissão de psicologia 

Após os(as) estudantes de psicologia serem indagados sobre o que o tema mobilizou 

neles(as), ao serem convidados para participar da pesquisa, diferentes sentidos emergiram 

relacionados não apenas ao gênero. A partir do que os(as) participantes trouxeram, a 

pesquisadora trouxe à tona, a discussão sobre gênero e profissão: “Vocês sabiam que, no 

Brasil, noventa por cento das pessoas que exercem a psicologia são mulheres?” (CFP, 2012a).  

Os(as) participantes partilharam essa realidade social, referiram ter percebido que há 

muitas mulheres, ou o que se convencionou chamar “mulher’, pensando nos diferentes 

significados que podem estar associados à “mulher”. Esta compreensão foi suscitada nos 

discursos, a seguir: 

Eu não sabia o dado correto, mas eu também já tinha consciência de que era uma 

quantidade, assim, é... bem desproporcional (Dulce, 2º período do curso de 

psicologia). 

 

Pra mim, assim, eu já tinha feito, eu já tinha procurado saber sobre isso é, por que é 

que tem tanta mulher fazendo psicologia? enquanto nos Estados Unidos, a maioria 

é homem, aí eu já tive contato com relação a isso, porque eu acho assim a questão 

de estudar mais humanas, essas questões, eu acho que já é cultural, que seja mais 

mulher (Caio Melo, 1º período do curso de psicologia). 
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O discurso de Caio chamou-nos a atenção, por ter apontado que já havia buscado 

saber sobre essa majoritária presença de mulheres. Bonnasi e Müller (2013) afirmam que a 

predominância de mulheres na profissão de psicologia, ocorre em grande parte dos países do 

mundo, ao contrário do que indicava a maioria dos dados sobre a situação, há três décadas. 

Referem também que são escassas as publicações sobre a presença de mulheres na psicologia, 

em outros países. Essas autoras citam Sexton e Hogan (1992), os quais baseados numa 

pesquisa realizada em quarenta e cinco países, afirmam que a psicologia no mundo tende a ser 

uma profissão feminina. Esses autores: 

elencam seis países onde a psicologia é altamente dominada por mulheres: 

República Dominicana (95%); Filipinas, onde a proporção de mulheres psicólogas 

foi de 5:1; Iugoslávia e Argentina, onde a proporção foi de 4:1, Venezuela e Polônia, 

onde a razão foi de 3:1, e em Israel, de 2:1. Apontam também que de todos os países 

que responderam sobre a frequência de homens e mulheres, apenas Austrália, 

Canadá, Egito, Japão, Coreia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul e 

Estados Unidos da América afirmaram ter maioria de homens na profissão (p. 87). 
 

Nesse momento inicial da roda, diferentes experiências compuseram os sentidos das 

construções de gênero na profissão de psicologia. Os(as) participantes do primeiro ano, 

construíram esses sentidos a partir de suas experiências iniciais no curso de psicologia, 

citando o listão do vestibular, a chegada na sala-de-aula, ambas atravessadas pela comparação 

do quantitativo de homens e mulheres, ao passo que, para os(as) do penúltimo ano essas 

experiências iniciais foram pouco suscitadas. Os grupos também citaram a quantidade de 

homens e mulheres integrantes da turma. Um dos participantes do penúltimo ano, chegou 

inclusive a explicitar que no momento de realização da roda de conversa, havia mais homens 

que mulheres, presentes. Nesses contextos de produção, foi enunciada a diferença sexual, 

objetivada na referência a homens e mulheres na profissão de psicologia.  

 Os discursos, a seguir, também foram produzidos a partir das experiências iniciais no 

curso de psicologia: 

Raiza- Mas tu ficou surpreso quando? 

Ariadna- Quando saiu o listão. 

Raiza- Quando saiu o listão? 

Ariadna- Eu vi que tinha muita gente, tinha passado 40 e acho que tinha 13 caras, 

eu achei muito. Eu achei muito mesmo, eu que achei que fosse ser no máximo eu e 

mais dois caras e assim... esses seriam homossexuais, então esse estigma também 

(2º período do curso de psicologia). 

 

 

Edjudcreidson, participante dessa roda de conversa também mencionou isso: 

E é, quando eu cheguei aqui no curso também eu esperava como Ariadna, assim, 

que fosse ter 3 caras, dois gayzão (risos), aquele negócio todo. E, aí vi que não. O 

pessoal que realmente tá interessado na mente humana... é mesmo assim continua 

os estigmas, mas acho que com o passar do tempo isso vai mudar (2º período do 
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curso de psicologia). 

 

Nesses discursos houve a referência às identidades de gênero e às identidades sexuais. 

No debate contemporâneo sobre a sexualidade, há a discussão relacionada à oposição entre 

identidade e comportamento, esse último geralmente associado às práticas sexuais (DUARTE, 

2004). Concordamos com Trindade e Nascimento (2004) que determinada prática sexual não 

indica necessariamente uma mesma identidade social, pois as práticas sexuais são apenas um 

dos elementos que contribuem para a construção da identidade, as quais podem adquirir, ou 

não, uma feição mais proeminente, a depender da situação. 

Considerando o contexto de produção em questão, percebemos que esses discursos 

estão vinculados à identidade homossexual atrelada ao estigma. Os homens que se 

interessaram pelo curso de psicologia foram nomeados homossexuais, a partir da referência ao 

“feminino”, o qual, aqui, parece ser sinônimo de mulher. Swain (2001) pontua que a 

nomeação diz respeito ao fato de que quando se designa, é criada uma identidade material em 

torno da sexualidade e, em seguida, ela é nomeada: heterossexual, homossexual, lésbica, por 

exemplo, mas a norma, o paradigma de referência é a heterossexualidade.  

Em seu livro História da sexualidade, Foucault nos mostra que a construção moderna 

da pessoa dependeu da emergência da sexualidade como nova instância de verdade do sujeito, 

nevrálgica e delicada, porém essa centralidade em torno da sexualidade não existiu sempre 

(DUARTE, 2004; FOUCAULT, 1994).  

Não pensamos a sexualidade desvinculada do gênero, mas sim de forma relacional. 

Butler (2008) é uma das autoras que trabalha esses conceitos de forma relacional, ela 

considera que a “unidade” do gênero é efeito de uma regulação que visa uniformizar a 

identidade de gênero através da heterossexualidade compulsória, que permeou o contexto de 

produção discutido. De acordo com Salih (2012), Butler descarta que o gênero ou sexo sejam 

uma substância permanente, argumentando que uma cultura heterossexual e heterossexista 

estabelece a coerência dessas categorias para perpetuar e manter o que a poetisa e crítica 

feminista Adrienne Rich chamou de “heterossexualidade compulsória”, a ordem dominante 

pela qual homens e mulheres se veem solicitados ou forçados a serem heterossexuais. 

Louro (2001) aponta que a homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções 

do século XIX. Antes, as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo eram 

consideradas sodomia, uma atividade indesejável ou pecaminosa à qual qualquer um poderia 

sucumbir. Tudo mudaria a partir da segunda metade daquele século, no qual a prática passava 

a definir um tipo especial de sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido. Esse resgate 
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histórico é oportuno visando problematizar a categoria homossexual que emergiu nos achados 

da pesquisa. 

Retornando ao discurso de Edjudcreidson, nesse, também emergiu a ideia de mudança 

no estigma fundado na associação entre psicologia - feminino - homossexualidade. Para ele, 

essa mudança pode vir com o passar do tempo, corroborando para o processo de mudança 

social nas relações de gênero, pensando na sociedade como um todo. Esses sentidos estão 

atravessados por representações sociais acerca do gênero e da sexualidade. Nesse contexto, 

Arruda (2000b) teorizando sobre representações sociais e mudança social afirma que qualquer 

acumulação de informação, experiências e proposição de mudança tenderá a introduzir novos 

conhecimentos que vão se transformando em objetos de elaboração, sobre os quais se 

produzem representações sociais. Isso está relacionado à dinâmica de formação das 

representações sociais. 

A menção à sexualidade que problematizamos, anteriormente, também ocorreu nos 

discursos a seguir: 

Caio Melo- [...] Por isso que um homem ia pensar duas vezes antes de fazer 

psicologia, ele vai ficar pensando, ai será que vão achar que sou gay, alguma coisa 

assim, mas tipo eu não tenho nada a ver, não tenho nada contra isso.  

Raiza- E aí, como é que é pra vocês, isso que ele falou?  

Caio- Ahh pra mim, eu não tenho problema nenhum, até porque eu vou a boates 

gays, eu frequento lugares gays. Eu não tenho problema nenhum sabe. E aí a 

primeira vez que eu sofri esse tipo de... vamo dizer assim de impedimento foi 

quando eu quis fazer teatro, um curso prático de teatro e minha mãe não quis deixar 

porque ela disse que eu só ia encontrar lá gay, lésbica e maconheiro [...] mas 

quanto a isso eu me sinto bem à vontade, e até os lugares de lazer que eu vou, eu 

vou pra esses lugares, porque eu consigo me sentir totalmente à vontade, ninguém 

me incomoda, nesses lugares. Então, independente de encontrar ou não no curso, 

mas mulheres eu sabia que ia encontrar, de fato (risos). Até no listão, eu vi, só 

tinha, encontrei, o que, oito pessoas, meninos na sala da gente (1º período do curso 

de psicologia). 

 

Foi enunciado o respeito às diferenças no discurso de Caio. Um dos(as) participantes 

discordou de Caio com relação à quantidade de meninos na sala-de-aula: 

Caio Melo- Não. A sala da gente é equilibrado.  

Penélope- É. 

Caio Melo- Quando eu tava na Unicap, eu era o único homem da sala, quando 

cheguei aqui, eu encontrei uma situação mais igualitária. 

Penélope- Os veteranos dizem que nossa sala é a que mais tem homens (1º período 

do curso de psicologia). 

 

Percebemos a referência ao quantitativo de homens e mulheres, atravessada por pelo 

menos dois sentidos, não necessariamente excludentes. Os efeitos que esses sentidos 

produzem, dependerá da forma como são operados. Isso ocorre em meio a relações de poder. 

Esse quantitativo ao mesmo tempo em que se assenta na marcação diferenciada entre homens 
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e mulheres, também parece anunciar um processo de mudança social possibilitado pela 

inserção de homens no curso de psicologia. Sobre essa polissemia de sentidos, Scott (1999b) 

ressalta que o tipo de leitura que ela tem em mente, “não pressupõe uma correspondência 

direta entre as palavras e as coisas, nem se restringe a significados únicos, nem tem o 

propósito de resolver contradições” (p. 16). Ela afirma, inclusive a importância de atentar para 

o literário associado a essa polissemia, como uma possibilidade de análise, mas não a única. 

Essa referência à diferença no quantitativo de homens e mulheres, também foi 

enunciada no discurso a seguir: 

É... eu sou de Caruaru, aí, lá também tem o curso de psicologia, não é federal é 

universidade particular e aí minha amiga faz esse curso lá e aí ela disse olha, a 

minha turma tem 50 alunos e só tem 2 homens é os 2 são gays, gays assim, bichas 

mesmo, aí eu vim pra cá imaginando que seria assim. Eu tinha conversado com 

minha mãe e ela disse a mesma coisa, que na época dela eram muito poucos 

homens, aí eu vim pra cá, imaginando isso, que seriam poucos homens, e que todos 

gays. Aí, também quando eu vi o listão eu achei muitos homens, mas o que me 

surpreendeu mais foi assim, no primeiro dia de aula eu vim pra cá eu fiquei 

olhando assim, poxa esse menino não parece ser gay, aquele também não, aquele 

também não, (risos do grupo). Então pra você ver como as coisas são diferentes, do 

que se é, pelo menos estão mudando, né. Lá no interior ainda existe mais 

preconceito em cima do curso, no interior, as pessoas tem mais cabeça fechada, do 

que aqui na capital, então lá no interior, psicologia é visto mais como um curso 

para meninas do que é aqui na capital (Dulce, segundo período do curso de 

psicologia). 

 

Nesse discurso foram trazidos também elementos temporais, quando se mencionou 

que na época da mãe de Dulce havia poucos homens no curso de psicologia, bem como 

diferenças na inserção de homens e mulheres nos cursos de psicologia no interior e na capital. 

No interior, o curso é visto como “para meninas” devido ao preconceito. Mais uma vez, a 

sexualidade foi referida, relacionada às identidades sexuais - gays que cursam psicologia. A 

participante referiu que, na sua visão, vários de seus colegas, meninos, não eram gays e isso 

foi responsável pela desconstrução da associação entre psicologia - homossexuais. A 

pesquisadora questiona e se fossem gays? ser gay estaria associado à mulher e/ou ao 

feminino? A associação entre gay e feminino está assentada na mesma dicotomia que separa 

feminino e masculino.  

Elementos temporais também foram enunciados no discurso a seguir:  

E... assim, até o próprio medo, porque pode ocorrer de a pessoa, não agora, porque 

a gente tá bem mais esclarecido, dessa questão principalmente da homoafetividade, 

tá tendo mais abertura, mas antigamente vamos supor, acho que. Acho não, tenho 

certeza que seria difícil um cara dizer aí quero fazer psicologia, e não se deparar 

com as críticas, e de repente meio que mudar de ideia, ou não; procurar algo 

parecido, pra vamo dizer assim não correr o risco de... sofrer um preconceito, essa 

coisa toda, ou até de coisas absurdas, feito eu já ouvi também gente falar que não 

vai fazer determinada coisa, com medo de se tornar gay ou de adquirir alguma 
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coisa mais afeminada (Caio, primeiro período do curso de psicologia). 

 

Além de elementos temporais, nesse discurso foi enunciada a homofobia, o medo de 

se “tornar gay” “ou adquirir alguma coisa mais afeminada”, caso um homem opte pelo curso 

de psicologia.  

Sobre esse aspecto, sabemos que a literatura sobre masculinidades, é enfática ao dizer 

que a busca de uma sexualidade que se distancie de elementos ditos femininos é central na 

constituição das masculinidades. A homofobia aparece nesse cenário como elemento que rege 

as inter-relações dos homens em diversos contextos, buscando afastar e rechaçar 

aproximações em torno de modelos homossexuais. Não se pretende com isso negar o que o 

participante se referiu, quando disse que há tempos atrás, seria mais difícil para um homem 

cursar psicologia, devido à uma menor compreensão da questão de gênero, a um menor 

esclarecimento (TONELI; ADRIÃO, 2005). 

Entretanto, compreendemos que nesse enunciado foi suscitada a homofobia, 

relacionada à associação entre psicologia - mulher - feminino, pois aqui se depreende que 

esses últimos elementos são sinônimos. Sendo assim, um homem que cursa psicologia poderia 

ser visto como gay, já que psicologia é sinônimo de feminino ou mulher. 

Elementos histórico-temporais também foram enunciados nos discursos a seguir: 

Cláudia- Eu não lembro quem falou isso, se foi algum professor, ou se foi outra 

pessoa, que antigamente o curso de psicologia não era isso de muito mais mulheres 

do que homens, é isso mesmo, falei certo? que tinha mais homens até e foi 

mudando isso, ao longo do tempo. Porque eu penso como é clássica essa questão 

do homem como provedor, que não é dócil, né, como a mulher, essas coisas, mas 

eu não sei se tá ligado, porque antigamente também tinha né, até mais, eu não sei 

porque teve essa mudança de perfil. 

Coisão- Dependendo de quanto seja era antigamente, era uma época que todas as 

profissões tinham mais homens que mulheres. 

Heloiza- Porque as mulheres não tinham muito acesso. 

Cibelly- E agora toda a faculdade tem mais mulher do que homem (Sétimo período 

do curso de psicologia). 

 

Nesses discursos, além da divisão entre homens e mulheres, já problematizada em 

momentos anteriores, também foi citado o crescimento da inserção das mulheres no ensino 

superior.  

Orsi (2012), tomando como referência os dados do Relatório Education at a Glance, 

publicado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. 

aponta que a proporção de mulheres brasileiras com títulos acadêmicos de nível superior é 

maior que a de homens. A parcela de mulheres adultas com diploma é de 12% e de homens, 

10%  

http://www.oecd.org/edu/eag2012.htm
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6.3.3 Estereótipos, preconceitos e experiência: Psicologia como um “curso de meninas” 

Estereótipos e preconceitos emergiram nos discursos a seguir, foram suscitados nas 

experiências dos(as) participantes: 

Nemo- E é, só também uma coisa que acho que imediatamente é a questão do 

estereótipo, por exemplo, quando se fala em psicólogo, você não vê psicólogo, 

você vê psicólogas, mas tipo é uma profissão de mulher (fala usando gesto de 

aspeado com os dedos), é uma coisa que talvez vocês já devem ter sofrido né?  

Ulisses- Sempre tem um amigo pra soltar uma gracinha, né? 

Nemo- Tá num curso de meninas essa coisa assim (Sétimo período do curso de 

psicologia). 

 

A psicologia foi percebida como “curso de meninas”, ou “profissão de mulher”, 

assentada no quantitativo majoritário de mulheres, tomando como referência o estereótipo. 

Um dos participantes utilizou o gesto aspeado ao falar em “profissão de mulher”. Isso 

demonstrou reflexão com relação a essa questão. Nesse contexto de produção, houve indícios 

de estereótipos e preconceitos, fundados na associação entre psicologia - mulher, expressos 

quando os participantes afirmaram que “sempre tem um amigo pra soltar uma gracinha, né” 

(Ulisses), “tá num curso de meninas essa coisa assim” (Nemo), ou seja a estereotipia 

relacionada a serem meninos e estarem num curso considerado “de meninas”. 

Preconceitos e estereótipos também foram suscitados na roda de conversa com os(as) 

participantes do segundo período do curso. Um dos participantes, policial militar, se referiu 

que há preconceito no quartel com relação às mulheres: 

[...] a gente vê também que existe o preconceito dentro do quartel também com 

relação às mulheres, que é, ou é sapatão, ou não sabe fazer o serviço, ou só quer 

moleza e realmente não é assim, que a gente vê que as diferenças são muito mais 

de personalidade individual do que é... entre os sexos mesmo. Não vou negar que 

tem diferenças entre o sexo masculino e feminino, mas que nada impede que 

possam desempenhar determinados papéis, né, todas as pessoas (Edjudcreidson, 

segundo período do curso de psicologia). 

 

Mesmo tendo tentado se afastar da noção de diferenças sexuais, foi enunciada pelo 

participante uma perspectiva individualizante, orientada pela noção de diferenças de 

personalidade, não sendo mencionado que esse sujeito constrói essa personalidade, também a 

partir de sua inserção no social.  

Moscovici (2009) afirma que os preconceitos que tomam por base as diferenças entre 

homens e mulheres são enunciados ao mesmo tempo, na linguagem comum e na linguagem 

científica. Para esse autor, um preconceito racista ou sexista é uma crença sem ser submetida 

à reflexão. Os estereótipos podem estar associados às representações sociais de diferentes 

objetos, a exemplo das RS de homem e de mulher. Eles participam ativamente do processo de 

construção de sentido vinculado a esses objetos.  
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Os estigmas, que foram citados em outros momentos dessa análise, vinculam-se aos 

preconceitos e estereótipos, porém se referem a uma marcação acentuadamente negativa. Para 

Goffman (1978), os estigmas são atributos profundamente depreciativos, podendo ser 

entendidos como marcas, sinais (atributos) visíveis de pertença tanto física, quanto 

psicológica de um indivíduo no grupo e que evidenciam as características de descrédito deste 

em relação a outro indivíduo/grupo. Para esse autor, os estigmas são um tipo especial de 

relação entre atributo e estereótipo.  

 

6.3.4 Mulheres na profissão de psicologia: explicações entre o biológico e o cultural 

Durante a realização das rodas de conversa, foi debatido não apenas que há muitas 

mulheres na profissão, mas também ocorreu a discussão de “como isso ocorre” e dos “efeitos” 

que provoca. No que se refere ao “como isso ocorre”, ocorreram diferentes formas de 

atribuição de sentido, não unívocas e polissêmicas. Os(as) participantes referenciaram-se em 

outros cursos, buscando compreendê-los a partir da dimensão de gênero. Discutiremos sobre 

isso posteriormente. Dentre essas formas de entendimento, a questão cultural na inserção 

profissional foi trazida pelos grupos, como o principal elemento, sendo compartilhada, 

conforme enunciado nos discursos, a seguir: 

A mulher é levada a pensar mais sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o que é 

certo e errado, ela tem que tá ali na educação, na família e tudo mais. Enquanto o 

homem, ele tá mais ligado aquela coisa do trabalho, não que isso seja certo ou 

errado, na minha visão. To falando apenas assim, o que a sociedade passa pra gente 

(Pietra, segundo período do curso de psicologia). 

 

Eu acredito que seja cultural, uma coisa que vem anterior a gente, a gente é 

incorporada até o ponto da gente se situar e ter um pensamento próprio com relação 

a essas coisas. Pra mim, é uma questão cultural, dizer ah isso aqui é de homem, 

isso aqui e de mulher, tipo rosa como eu falei no início. É uma coisa que vem 

sendo imposta desde o berço e que a gente vai se adaptando a isso, aí quando um 

homem pega, veste uma camisa rosa, alguma coisa, vão dizer que é gay, mais ou 

menos isso (Caio Melo, primeiro período do curso de psicologia). 

 

Nesses discursos foi reiterada a separação entre “o que é de homem” e “o que é de 

mulher”, operada através das normas de gênero. Butler (2006) associa o gênero à norma 

enquanto mecanismo que produz e normaliza o “masculino” e o “feminino”. Salih (2012) 

refere que para essa autora, as construções de gênero se cristalizam em formas que parecem 

ser naturais e permanentes. Nesse cenário, os elementos presentes na cultura definem e 

demarcam as escolhas profissionais, entre outros aspectos. Para Butler (2009) o gênero não 

deve ser concebido meramente como inscrição cultural de significado num sexo previamente 

dado. O gênero designa o aparato de produção mediante o qual os próprios sexos são 
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estabelecidos. Essa definição da autora rompe com o entendimento de que o sexo está para a 

biologia, assim como o gênero está para a cultura. 

Em alguns momentos, a majoritária presença de mulheres na profissão de psicologia 

foi compreendida referenciando-se no cuidado, que foi construído culturalmente como 

atributo próprio e exclusivo das mulheres.  

Esses sentidos compartilhados no senso comum gestam representações sociais 

naturalizadas do gênero na profissão de psicologia, conforme foi exposto: 

Eu acho que a mulher demonstra um pouco mais a... sensibilidade, a afetividade, 

esse tipo de coisa e implica na profissão, querendo ou não, nós temos que exercitar 

esse lado, mas... basicamente isso (Cléo, segundo período do curso de psicologia). 

 

A tipificação dos atributos da sensibilidade e da afetividade emergiu associada à 

mulher. Esses atributos seriam relevantes para a profissão que trata do humano. Scott (1999a) 

afirma que defender que a feminilidade predispõe a trabalhos de cuidado ou a estilos 

colaborativos é naturalizar complexos processos econômicos e sociais e encobrir as diferenças 

que têm caracterizado a história trabalhista das mulheres. Esses estilos colaborativos no 

contexto de produção em questão foram relacionados à sensibilidade e à afetividade.  

Essa autora pontua que devemos fazer um exame minucioso dos termos “mulheres” e 

“homens”, tal como se usam, para defini-los em contextos particulares, por exemplo, os 

lugares de trabalho. A história do trabalho das mulheres foi permeada pela segregação de 

gênero. A organização e a reorganização dos processos de trabalho foram referenciadas nos 

atributos de gênero dos trabalhadores, ao invés de questões de capacitação, educação ou 

classe social. 

Nesse contexto de produção, foi suscitada, também, a referência ao biológico: 

Lua- Eu acho que as pessoas ainda associam muito é... a força ao homem, né e a 

partir do momento que o homem deixa de trabalhar com a força para trabalhar com 

alguma coisa mais voltada à emoção, aí já vira uma coisa estranha, porque é...  

Penélope- Afeminada. 

Lua- É, assim, eles associam, o homem não tá muito associado à emoção, 

sentimento, tá mais associado à força braçal. 

Penélope- Racionalização também, o lado direito do cérebro (1º período do curso 

de psicologia). 

 

Esse discurso que centra as explicações na questão biológica é alvo de muitas 

problematizações no âmbito das teorias feministas/gênero. Para Saavedra e Nogueira (2007) a 

afirmação das diferenças sexuais entre homens e mulheres, atribuídas a fatores biológicos, foi 

utilizada para sustentar a inferioridade feminina, limitando a sua esfera de ação, restringindo a 

sua autonomia e liberdade de movimentos. As diferenças biológicas serviram para colocar as 
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mulheres “nos seus devidos lugares”, isto é, na esfera familiar e nas relações de suporte 

afetivo, enquanto aos homens era destinado o espaço público e o mundo produtivo, 

inicialmente relacionado ao trabalho braçal. 

Para Giffin (1991), antes do ressurgimento do movimento feminista, a mulher era 

compreendida, levando em consideração fatores biológicos, a exemplo de possuir uma 

estatura menor, ter menor força muscular. Também eram mencionadas as dimensões do 

cérebro e o processo reprodutivo. Na mulher representada para a maternidade, ter um útero 

significava a obrigação de parir, via-se uma correspondência perfeita entre atributos físicos e 

funções sociais.  

Buscando compreender essa presença de mulheres na profissão de psicologia, os(as) 

participantes fizeram referência a outras profissões e áreas do conhecimento, como 

justificativas da dimensão de gênero na escolha e inserção profissional: 

porque psicologia é bem um sinônimo de sensibilidade, de humanização e dentro 

da sociedade esse aspecto tá ligado muito mais às mulheres do que aos homens, 

porque os homens sempre foram os provedores as pessoas que tinham que ser 

fortes que não podiam demonstrar sentimentos. Então, acho que esse estereótipo 

ele é bem mais carregado por conta disso, tanto é por exemplo que engenharia é um 

curso de homem, é um curso bem visto, pelo fato, e é totalmente estranho no 

corredor do CTG (Centro de Tecnologia e Geociências - UFPE), você encontrar 

uma sala que tenha dez mulheres e aqui é o inverso, completamente o contrário 

(Ulisses, sétimo período do curso de psicologia). 
 

O participante, a partir de suas experiências explicitou a marcação no âmbito das 

profissões, do que “é de mulher” e do que “é de homem”. Um dos participantes dessa roda 

discordou desse argumento, afirmando que: 

Nemo- Para mim isso não responde completamente porque se a gente fosse pensar 

dentro do paradigma que estereótipo do homem é o racional e estereótipo da 

mulher é o emocional, se a gente vai pegar cursos como, por exemplo, aqui no 

CAC que é o curso de design, certo, que teoricamente seria muito mais o lado 

criativo, intuitivo, emocional, completamente avesso à postura do que seria um 

homem racional (usa gesto de aspeado com os dedos), tem muito mais homens do 

que mulheres percentualmente.  

Ulisses- Porque eu não acho o curso de design parecido o perfil com o curso de 

psicologia, não.  

 

Aqui, houve a referência, outra vez às construções culturais relacionadas ao que é de 

homem e ao que é de mulher. Foram suscitados alguns tensionamentos nesses discursos: 

apareceram características como criatividade, intuitivo, emocional, consideradas “femininas”, 

presentes num curso com majoritária presença de homens.  

Outra profissão/área do conhecimento trazida foi a filosofia, pensada a partir da 

dimensão de gênero: 
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Edjudcreidson- E até porque o curso de psicologia antigamente ele era, firmado 

com a filosofia, depois que foi se dissociar. Então ainda carrega muito a coisa da 

filosofia. 

Dulce- Eu acho que não é nem o fato de que o homem gosta de coisa mais direta, 

eu acho que é porque o homem não gosta tanto do contato quanto a mulher, de tá lá 

com o paciente. 

Edjudcreidson- Do cuidado. 

Dulce- Exatamente. Eu acho que é isso que o homem não gosta tanto.  

Pietra- Essa coisa que tu falou de filosofia, porque a psicologia lida diretamente 

com o outro né, e a filosofia por mais que seja subjetiva, mas é você e o seu mundo 

assim, mas eu acho que existe essa diferença sim entre a psicologia e a filosofia 

(Segundo período do curso de psicologia). 

 

Nesses discursos, a psicologia figurou associada ao cuidado, ao contato e à relação 

com o outro, que foram relacionados a atributos da mulher. A filosofia se diferenciaria da 

psicologia por não lidar diretamente com o outro, distanciando-se do cuidado. Em outro 

momento da roda de conversa, Pietra afirmou que essa associação entre psicologia e cuidado, 

é uma construção cultural e não biológica, mas em seu discurso que será destacado a seguir, a 

ideia de exceção remeteu à noção de diferenças individuais. Neste caso, relacionando-se a 

uma perspectiva individualizante, como se a constituição ocorresse à margem da cultura: 

Eu não acho que seja uma questão de preconceito. Acho que realmente, não é que 

existam coisas padrão, pode ter um homem que saiba lidar melhor com crianças e 

aí ele vai escolher aquilo, nada impede, mas aí vai ser uma coisa bem pessoal dele, 

com certeza ele vai ser um dos casos a parte, vai ser a exceção, de maneira geral 

(Pietra, segundo período do curso de psicologia). 

 

A crença que é exceção um homem saber lidar com crianças, mostra-se ainda muito 

presente no senso comum, embora sejam observadas mudanças, a exemplo de pais que 

participam ativamente do cuidado de filhos(as) pequenos(as). No mundo profissional, estudos 

discorrem sobre a inserção de homens professores na educação infantil, um espaço 

historicamente marcado pela ocupação por mulheres (RAMOS; XAVIER, 2012). 

Depreendeu-se desse contexto de produção, a questão das escolhas profissionais e o mundo 

do trabalho. 

A menção à escolha profissional e a crença no “macho provedor”, emergiram no 

contexto de produção a seguir, no qual foi feita referência a diferentes profissões: 

Ulisses- O curso de psicologia dentro da federal, no grupo vestibular ele tá dentro 

da área de saúde, se a gente for pegar toda área de saúde, terapia ocupacional, 

fisioterapia, odonto, a maioria das salas são compostas por mulheres. 

Coisão- Agora pegando medicina. 

Ulisses- Mas aí já tem uma coisa mais, digamos assim filogenética. 

Nemo- Discorra (risos). 

Ulisses- É... medicina é um curso que tem um retorno financeiro muito alto, né 

verdade, então quando a gente, quando a gente é, fala no homem primitivo, o 

homem primitivo, qual é o curso que a mulher gostaria. A mulher primitiva gostaria 

de um homem mais forte, um provedor, que saísse a caça, que... trouxesse a 
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alimentação para a família e fazendo uma, uma analogia com os dias de hoje, é... 

inconscientemente talvez, o curso de medicina é um curso que dá esse. 

Coisão- Resumindo tem mais homem, porque o homem quer ganhar muito dinheiro 

como médico e atrair mulher com isso.  

Freudita- É isso que você quer dizer? 

Ulisses- Não era nessas palavras. 

Cláudia- Mais sutis né? 

Ulisses- Não, mas na lógica capitalista fazendo uma analogia é parecido com isso, 

não que ele vai querer, mas claro que tem a questão de jogo de interesse, de jogo de 

poder, que entra nessa lógica. (Sétimo período do curso de psicologia). 
 

Nesses discursos, foram trazidos vários elementos das crenças históricas do 

desenvolvimento da espécie humana para sustentar a majoritária presença de homens no curso 

de medicina: a perspectiva filogenética e o sentido do homem primitivo como provedor e 

também a lógica capitalista atual perpassada pelo jogo de interesse e poder, a partir da escolha 

profissional. Há também o prestígio e a valorização social da profissão que perpetuam a 

relação do homem como provedor da família e da mulher como aquela que é provida, 

reduzida a esse status.  

A ideia do que é filogenético foi tensionada como ilustramos, a seguir: 

Ulisses- É filogenético (risos do grupo). 

Filogenia do, do capitalismo, é uma nova configuração. 

Freudita- É histórico. 

Ulisses- Uma rearrumação. 

Raiza - O que é que tu tá entendendo por filogenético? 

Ulisses- São genes inconscientes (risos do grupo). 

Cláudia- Olha aí a psicanálise. 

Ulisses- É uma passagem inconsciente de uma outra perspectiva histórica, de outra 

perspectiva histórica [...] era isso que eu tava querendo dizer, que o homem naquela 

época era o que se demonstrava forte, só que essa força se apresentava de uma 

outra forma era uma força biológica, física, e hoje em dia essa força se demonstra 

pelo capital, foi isso que eu quis dizer. 

Freudita- Eu acho que a palavra histórica comporta melhor isso que tu tá falando 

que filogenético, por mais que eu tenha entendido por que tu quis usar isso. 

(Sétimo período do curso de psicologia). 

 

Observamos também a referência ao inconsciente relacionado à força biológica 

associada ao homem primitivo. Essa força biológica foi transformada na força do capital, nos 

dia atuais. Porém, essa transformação não parece ser percebida enquanto tal, daí a referência 

ao inconsciente, ao qual se atribui a função na teoria psicanalítica de ser responsável pela 

censura de determinados elementos, acompanhada de “esquecimento”, ou seja, algo que não é 

percebido.  

Apreendeu-se dessa tensão, a força da construção social do gênero que assume 

distintas roupagens na configuração do que é masculino e feminino e que vai sendo 

naturalizado como próprio da espécie (filogênese) ou como processo histórico. O grupo não 
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compartilhou a ideia de filogenético trazida pelo participante, atribuindo a essa questão, uma 

compreensão histórica. Nesta discussão com relação às outras profissões, emergiu a 

desvalorização da psicologia frente às profissões tradicionalmente mais valorizadas: 

Cláudia- Historicamente, os cursos que começaram no Brasil era medicina e direito 

né, então todo mundo quando queria estudar os homens que estudavam iam para 

essa área e a gente sempre tinha essa memória né, quando você fala pra alguém faz 

um curso, tipo você só vai se dar bem na vida se for médico ou advogado e agora 

entrou engenharia, porque tá em ascensão. 

Ulisses- Engenharia também. 

Cláudia- Então quando você diz, ahh você faz o que? psicologia, aí a pessoa já fala 

por que não tentou medicina.  

Coisão- Oóhh coitado. 

Cláudia- Porque... é outro campo né. Ou então vá pra organizacional, se não você 

vai morrer de fome, então dentro do curso já tem outra coisa, né, e fora, eu penso 

assim essas questões... também (Sétimo período do curso de psicologia). 

 

A valorização social foi relacionada à situação financeira advinda da profissão e no 

interior da psicologia evidenciou-se que socialmente há uma atribuição de hierarquia, com 

relação à psicologia organizacional. Depreende-se como o poder é difuso produzindo 

diferentes valorações sociais. O debate continuou, com a provocação da pesquisadora e foram 

explicitadas as raízes históricas desta valorização: 

Raiza- O que vocês acham do que ela tá trazendo? 

Freudita- Eu ia falar justamente isso, eu penso nessa questão histórica, como 

medicina é uma das primeiras profissões e inicialmente só quem tinha profissão era 

homem. Já é uma coisa histórica e que chega até hoje muito facilmente, até aquela 

questão ahh meu filho vai ser doutor, que a gente pensa antigamente, hoje em dia é 

uma coisa ainda muito comum aqui, meu filho vai ser doutor, vai ser advogado, é 

uma coisa que eu já presenciei tipo mais de uma vez é uma coisa completamente... 

assim histórica[...] 

Cibelly- Meu pai sempre falava, eu sonho que você tenha uma boa profissão que 

seja um médico, advogado, engenheiro. Não falava um psicólogo. Vou fazer 

psicologia, ahhh que bom, eu queria que seu irmão fosse um médico, advogado, 

poxa tem muito mais profissões aí! (Sétimo período do curso de psicologia). 

 

Com relação a essas profissões tradicionais citadas, Coelho (1999) estudou o processo 

de constituição das profissões tradicionais no Brasil (medicina, advocacia e engenharia) - as 

chamadas profissões imperiais - ao longo do século XIX e das primeiras décadas do seguinte. 

Nesta análise considera o Estado, o mercado e as profissões. Nesses discursos destacados 

anteriormente, foram suscitadas as relações de poder. Essa discussão remeteu ao campo da 

sociologia das profissões, notadamente as novas teorias da profissão, que enfatizam a 

dimensão do poder mediatizando a relação existente entre as diversas profissões que se 

inserem na sociedade (FREIDSON, 1998; BONELLI, 1998).  

Furtado (2012) discorrendo sobre a história da psicologia no Brasil, aborda que no 

período colonial (1500-1808), em 1808, quando a corte portuguesa é transferida para o Brasil, 
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foi necessário abrir condições para a elite portuguesa instalada no Brasil continuar usufruindo 

de suas benesses. Foi assim que nasceram os cursos de medicina e engenharia, e depois, no 

período imperial brasileiro, os cursos de direito, nesse momento, nascem as profissões 

universitárias brasileiras, de forma inconsistente, precária, elitizada e que ainda dependiam da 

formação dos seus melhores quadros no exterior.  

Nesse contexto de produção, a psicologia foi tida como uma profissão na qual se qual 

ganha pouco dinheiro, anunciando a discussão do próximo tema. 

 

6.3.5 A desvalorização da psicologia associada à baixa remuneração 

Outro elemento associado à majoritária presença de mulheres na profissão de 

psicologia foi a baixa remuneração. A participante esclareceu-nos dizendo: 

Eu acho que o aspecto financeiro também influi muito na questão, justamente pela 

questão cultural, pelo fato de é, o homem tem que ganhar muito dinheiro ou mais 

dinheiro do que a mulher, e aí a mulher faz o curso que, o curso que ela quiser, se 

ela quiser fazer, porque às vezes nem necessariamente ela precisa fazer, porque se 

você se casar com um homem que tiver dinheiro, porque é o esperado da 

sociedade, e é, com isso não precisa escolher um curso que vá necessariamente 

ganhar dinheiro. Já os homens não, eles olham pra o curso, não to dizendo que em 

psicologia não se pode ganhar dinheiro, mas a visão geral. Aí, eles olham para o 

curso, não, poxa, eu até faria psicologia, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Tenho 

que não sei o que, tenho um monte de atribuição social, eles pensam não, eu não 

vou fazer psicologia eu já ouvi algumas pessoas dizerem coisas desse tipo (Lua, 1º 

período do curso de psicologia). 

 

Nesse discurso foi enunciada uma determinada construção sobre a mulher, relacionada 

ao fato de ela poder escolher o curso que quiser, ou até mesmo, nem escolher fazer um curso, 

uma crença compartilhada do homem como provedor. Durante muito tempo, sabemos que 

essa construção foi bastante proeminente, mas sabemos que hoje já ocorreram vários 

deslocamentos, notadamente a partir da inserção das mulheres no mercado de trabalho e 

aumento de sua escolarização, ao longo do século XX, todavia o senso comum valida este 

sentido mesmo com essas mudanças. 

Com relação à essa questão financeira, suscitada nesse discurso, não vinculamos a 

baixa remuneração atribuída aos(às) psicólogos(as) à majoritária presença de mulheres na 

profissão, como se isso fosse algo linear. Castro e Yamamoto (2000) referem que o número - 

ou seja, essa majoritária presença - quando tomado por si só, pode mascarar a compreensão 

que se tem sobre o tema. Esses autores alertam para os riscos que uma ênfase desmesurada na 

variável de gênero na profissão, pode ocasionar. Eles questionam, se algumas características 

do exercício profissional consideradas desfavoráveis, a exemplo da baixa remuneração, 

seriam decorrentes prioritariamente da presença majoritária de mulheres ou da própria 
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profissão, considerando que as práticas psi tem sido alvos de críticas ao longo de sua 

construção, no Brasil. 

A referência à baixa remuneração, uma das características do exercício profissional na 

psicologia, consideradas desfavoráveis, emergiu, também, no discurso, a seguir: 

Caio- [...] eu já escutei gente falar pra mim, eu deixei um curso técnico na área de 

mecânica que é uma área predominantemente masculina. Só tinha uma mulher, 

duas meninas na minha sala e passar para uma área tão vamo dizer oposta que é 

psicologia, eu escutei muita crítica e uma das críticas foi, ahh tu vai, tu vai 

conversar com filho de madame, tu vai ganhar pouco, etc e tal, aquela coisa toda, 

mas, assim, eu respeito esse tipo de comentário, realmente eu não consigo entender 

por que as pessoas veem assim profissão de mulher, profissão de homem, profissão 

de, sabe (1º período do curso de psicologia). 

 

Nesse discurso foi suscitado o viés elitista presente na atuação profissional na 

psicologia, através da expressão “tu vai conversar com filho de madame”, além de um 

questionamento à dicotomia construída entre “profissão de homem” e “profissão de mulher”. 

Para Yamamoto (2007), diversos(as) pesquisadores(as) tem problematizado esse viés elitista, 

a exemplo de Melo (1975). Na pesquisa dessa autora sobre o psicólogo paulista, houve uma 

crítica contundente aos rumos da profissão, que deveria, pelo conhecimento com o qual 

trabalha, ser muito mais do que uma atividade de luxo, para poucos(as). Essa pesquisa é 

considerada uma referência no campo de estudos sobre a psicologia como profissão. A 

discussão empreendida por essa autora remete ao debate da função do(a) psicólogo(a). 

Nesse cenário, Campos (1983) discutiu a “função social do psicólogo”. Hoje, podemos 

afirmar que essa função social está relacionada a uma significativa mudança na profissão, no 

Brasil. Essa autora pontua que as contingências do mercado de trabalho, notadamente a 

falência do modelo de profissional liberal estariam “empurrando” o(a) psicólogo(a) para as 

classes consideradas subalternas.  

A observação é fundamental para compreendermos de forma mais crítica a inserção da 

psicologia no contexto social que ocorreu, também, a partir de uma demanda do mercado, ao 

nível das relações de poder que atravessam as profissões e a sociedade, na qual se inserem. 

Nesse contexto, hoje, temos a discussão em torno do compromisso social da psicologia, no 

que diz respeito à inclusão das demandas sociais - com diferentes interpretações do que é esse 

compromisso e de como efetivá-lo (BOCK, 1999). 

Continuando o debate sobre as profissões, Freidson (1998) afirma que devemos atentar 

como as pessoas constroem profissões por meio de suas atividades e quais são as 

consequências de como elas se veem e realizam seu trabalho. Esse apontamento é importante 

pois discutimos como a psicologia foi e está sendo construída, a partir das demandas sociais e 
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práticas. No caso da psicologia, essas demandas foram trazidas, notadamente no bojo do 

processo de democratização e do movimento progressista de muitos de seus profissionais. 

Ainda com relação ao debate sobre a questão financeira, Lua prosseguiu: 

Lua- É como se o homem tivesse uma responsabilidade maior do que a mulher, né?     

Penélope- Uma responsabilidade na parte financeira e responsabilidade com a 

família. Essas coisas, assim, pelo menos aqui, o homem sustenta a casa, é uma 

visão machista, bastante, mas que tá muito... 

Luiz- Que eu acho que tá muito na cabeça das mulheres, eu acho que muitas vezes 

as mulheres também não procuram saber de profissões que saem desse padrão, 

considerado feminino e ficam presas ali naqueles cursos considerados assim (1º 

período do curso de psicologia). 

 

Nesses discursos, extrapolou-se a discussão sobre gênero e profissão, inserindo o 

debate sobre as relações de gênero na vida cotidiana (relações de gênero na família). Esse 

debate diz respeito aos efeitos que as construções de gênero provocam. O discurso de Luiz, no 

que se refere ao machismo, muitas vezes, também é manifestado por mulheres e pela 

sociedade de forma geral. Porém, é oportuno atentar para não taxar certas mulheres de 

machistas, de modo que isso não seja usado “contra” essas. As mulheres vivem numa 

sociedade em que o machismo se faz presente e muitas vezes, o reproduzem. Esse participante 

também tensionou a noção de “profissões femininas”. Foi mencionado o machismo, que 

emergiu como preconceito, atrelado ao fato de o homem sustentar a casa.  

Nesse cenário, devemos ter cuidado em não ser taxativos, pois algumas mulheres 

podem optar que seus maridos sejam responsáveis pelas despesas da casa, ou vice-versa, e 

para elas(es) isso pode figurar como escolha, não estando necessariamente atrelada ao 

machismo. É necessário estar atento às relações que são estabelecidas, as quais estão 

atravessadas pelo poder. A questão financeira também emergiu na roda com os participantes 

do sétimo período: 

Freudita- Mas enfim, o que eu tava falando era isso mesmo, hoje em dia essa 

questão de estar numa situação de poder é mais cobrada de homens, então por mais 

que as mulheres queiram alcançar, eu acho que ainda tá na situação de as mulheres 

quererem alcançar uma coisa. Os homens, a sociedade diz que tem que ter. Mulher 

já não é tão cobrada, então, talvez homens, dentro da situação histórica da gente 

busque isso. Então eu vou querer ser médico porque médico me da esse retorno que 

vai me colocar numa situação de poder que é a que eu tenho que estar. 

 

Ulisses- Tanto é que, por exemplo, se uma mulher se formar e arrumar um emprego 

de mil reais, ela não é considerada fracassada, porque ela pode arrumar um marido 

que sustente a casa. Se um cara se forma e arruma um emprego de mil reais ele é 

um fracassado, porque ele não teve ascensão social nenhuma, porque o status, o 

status, o poder, ele é visto somente de forma financeira. Não é uma lógica de 

realização pessoal. 

 

Nos discursos de Freudita e Ulisses emergiu o elemento poder, atrelado ao financeiro, 
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ter dinheiro leva à situação de poder. A realização pessoal no trabalho não está em questão, na 

visão do participante. Sabemos que a satisfação no trabalho é um elemento importante para o 

bem-estar do(a) trabalhador(a). Outro elemento enunciado foi a luta das mulheres por 

melhores condições de vida, quando Freudita afirmou: “ainda tá na situação de as mulheres 

quererem alcançar uma coisa”.  

A luta por melhores condições de vida é uma das principais reivindicações defendidas 

pelo movimento feminista. Podemos afirmar que muitas dessas reivindicações já foram 

conquistadas, a exemplo de uma maior inserção no mercado de trabalho, aumento na 

escolarização, apesar de persistirem ainda algumas desigualdades no mercado de trabalho, 

principalmente no que se refere aos salários recebidos por homens e mulheres, com menores 

valores para as últimas, bem como no que diz respeito aos salários recebidos por mulheres 

brancas e negras, com menor remuneração profissional para as últimas. Sabemos que a luta 

por melhores condições de vida é um movimento contínuo. 

Continuando a discussão, o estranhamento de algumas pessoas com relação à escolha 

profissional pela psicologia, mencionado pelo participante Caio, no início desse subitem, 

evidenciou distintos sentidos compartilhados por diferentes grupos: 

Caio Melo- Eu acho que essa questão aí que ele tá falando dos amigos dele, que 

criticou ele por fazer psicologia é uma diferença de grupos, por exemplo, o grupo 

que ele costuma tá no meio, é acostumado a pensar dessa forma, porque por 

exemplo, no meu grupo, meus amigos, assim porque maioria é vagabundo, vamos 

supor [...] Aí tipo, eles quando eu falei ahh vai fazer o que, eu disse psicologia, aí 

eles me olharam de uma forma ahh que estranho, não sei o que, mas não no sentido 

de machismo, de dizer que eu ia me tornar gay. Até porque, é um grupo muito 

eclético, todo mundo se respeita [...] O ponto que eu queria chegar, é que as 

pessoas que a gente vai conviver vão pensar de formas diferentes (1º período do 

curso de psicologia). 

 

Esse discurso foi construído a partir da experiência de Caio Melo que é também uma 

experiência social. Scott (1999b) refere que os sujeitos e também o gênero são construídos a 

partir da experiência. Ela adverte para o perigo de tomar a experiência por si só, como auto-

evidente, pontuando que quando a experiência é considerada como a origem do 

conhecimento, a visão da natureza construída da experiência, acerca de como os sujeitos são 

construídos de maneiras diferentes, é posta de lado.  

As pertenças sociais e as experiências de Caio e de Caio Melo possibilitaram 

diferentes formas de atribuir sentido à temática em questão. Porém, essa construção, ainda 

toma como referência a sexualidade, a partir da associação entre a psicologia e a 

homossexualidade - ‘tornar-se gay’. Interrogamos, por que essa referência apareceu? Para 

nós, no debate sobre as profissões a referência à sexualidade precisa ser interrogada, pois a 
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atuação profissional não possui relação com essa dimensão. 

Aprofundando a discussão, o fato de haver muitas mulheres na profissão também foi 

atrelado à diminuição do caráter sério da psicologia, conforme observado nos discursos a 

seguir:  

Penélope- Eu não sei porque, mas acho que pelo fato de ter mulher tira um pouco 

da, da, do... do caráter do caráter sério da... psicologia. Isso é uma coisa que 

acontece muito, muito, muito, eu escuto muito, assim... eu sinto, eu não escuto, 

mas as pessoas tendem a pensar muito sobre isso e isso é muito chato, por que as 

mulheres não podem fazer tanto quanto ou melhor que os homens? [...] mas assim, 

enfim é essa questão mesmo de, de preconceito, de sexismo (1º período do curso de 

psicologia). 

 

Apesar da participante referir-se ao preconceito e ao sexismo, ela mantém sua 

argumentação da seriedade como atributo dos homens. No discurso de Penelópe, emergiu 

também esse sentido de modo velado “eu escuto muito, assim... eu sinto, eu não escuto, mas 

as pessoas tendem a pensar muito sobre isso”. A pesquisadora interrogou sobre esse caráter 

sério: 

Raiza- Como é gente, essa questão do caráter sério, que ela falou, como é que isso? 

Caio- O que eu pude enxergar, quando ela falou do caráter sério, é porque, vou 

puxar agora a cultura, você olha a mulher com aquela coisa da inferioridade, da 

submissão, né. Aquela coisa patriarcal, né, e você pelo menos assim eu tô fazendo 

inferência do que ela falou, que consegui compreender. Que você vai sempre olhar 

pra aquele curso como um curso de mulheres, como um curso de pessoas que não 

precisam se preocupar tanto com determinadas coisas como, por exemplo as 

financeiras né. Que eu odeio ouvir isso, essa coisa do financeiro sabe e ... ninguém 

consegue considerar por exemplo, que você gostar do que você tá fazendo já é uma 

grande coisa, que você consiga obter outras coisas. Então, quando ela fala da 

seriedade é porque as pessoas vão olhar pra aquele curso com aquela ideia de 

sempre né, cultural, machista, patriarcal, de ahh é um curso de mulheres, é um 

curso leve (faz o gesto de aspeado com os dedos), você não vai fazer, você não tem 

muitas coisa que aproveitar daquilo ali (1º período do curso de psicologia). 

 

No discurso desse participante, houve a associação entre gênero, questão financeira e a 

desvalorização da psicologia. Além disso, foram enunciados diversos elementos, a exemplo 

da cultura, o patriarcado, o machismo, a inferioridade e a submissão. Outro elemento foi a 

dimensão da realização pessoal que não é considerada pelas pessoas na escolha da profissão. 

Esses elementos relacionaram-se aos sentidos das construções de gênero na profissão de 

psicologia, que foi objetivada como “curso leve”, a partir da associação entre mulher e 

psicologia, na naturalização da mulher, que passa a ser identificada como um elemento da 

realidade do objeto, vista como alguém inferior, no exercício de profissões secundárias que 

não são sérias, porque a mulher não precisaria garantir o próprio sustento.  

O participante também tensionou esses sentidos quando referiu que odeia ouvir essa 

“coisa do financeiro”, atribuída culturalmente aos homens. A crença na “leveza” associada às 
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mulheres é apresentada com o sentido de “não trabalho”: 

Penélope- Isso é outra coisa, tendem a achar que é fácil, porque só mulher faz.  

Caio- Pois é. 

Luiz- Que é um curso de passatempo, pra ocupar. 

Penélope- Que é um curso de passatempo (1º período do curso de psicologia). 

 

Por haver muitas mulheres no curso de psicologia e na formação profissional, o 

sentido foi de não profissionalismo, expressado nas referências ao “passatempo” e “pra 

ocupar”. A “mulher” foi identificada como elemento da realidade do objeto, nesse caso a 

psicologia, também compartilhada como não trabalho, independente do valor financeiro 

atribuído a esta profissão. 

 

6.3.6 A reificação da diferença sexual na escolha e no exercício profissional da psicologia  

Pensamos no conceito de diferença sexual, conforme Scott (1990) que compreende o 

gênero como categoria de análise que possibilita compreender a construção inteiramente 

social da diferença sexual. Butler (2001) afirma que a diferença sexual geralmente é evocada 

referenciando-se nas diferenças materiais, relacionadas a características físicas e corporais. 

Para essa autora, as diferenças sexuais são indissociáveis de uma demarcação discursiva, ou 

seja, a diferença sexual é constituída através do discurso A reificação da diferença sexual 

emergiu relacionada ao fato que a majoritária presença de mulheres poderia dificultar a 

procura de atendimento psicológico, por parte de homens. Nessa reificação, homens e 

mulheres foram vistos de forma apartada e isso foi apontado pelos(as) participantes em duas 

rodas de conversa, uma do primeiro período e a outra com os(as) participantes do sétimo 

período do curso de psicologia: 

Caio Melo- Eu, eu vejo um problema, assim, pelo fato de ter só mulheres, pelo fato 

que homem, por exemplo um homem quer conversar sobre determinadas coisas 

mas ele não quer que uma mulher escute, ele pode querer conversar só com outro 

homem, mas como só tem mulher, ele não vai poder falar isso com mais 

tranquilidade, eu acho que isso é um problema (1º período do curso de psicologia). 

 

Um dos participantes do sétimo período, também se referiu a essa tematização, sendo 

ocasionada uma discussão em torno da questão da identificação: 

Coisão- Pra começar eu acho que muitos homens devem ter receio de se consultar 

com uma mulher, então isso deve afastar muitos homens da, do uso de psicólogos. 

Heloiza- Eu já acho que, eu já pensava diferente, tipo de as pessoas se sentirem 

mais confortáveis com uma mulher, não sei um homem, mas, por exemplo, minha 

irmã começou uma terapia quando ela ficou sabendo que ia ser um homem, que era 

um homem, ela, eita como é que vai ser, hein? Achava que ia ficar com vergonha e 

tal, mas aí ela disse que tá sendo tranquilo. 

Freudita- Mas é porque também dentro da terapia a questão da identificação é 

muito importante, então tipo, mulheres podem se identificar mais com mulheres. 
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Tem homens que podem realmente querer mais mulheres novamente porque 

mulher é associado ao cuidado, a cura, aquela coisa, mais maternal, sei lá, mas na 

questão da identificação, realmente afasta muito homem. Também tem eu como 

mulher, pode ter coisa que eu só me sinta a vontade de falar com mulher, tem 

homens que não vão se sentir a vontade de falar certas coisas com mulheres. 

 

Nesses discursos, emergiu a marcação entre homem-mulher, produzidos de forma 

dicotômica e sendo reificados. Freudita referiu que um homem pode querer ser atendido por 

uma psicóloga, assentando isso no “cuidado”, “cura” a “coisa mais maternal”, presentes na 

mulher, ou no que foi construído culturalmente associado à mulher, porém ela não trouxe esse 

elemento cultural. Heloiza apontou que sua irmã está sendo atendida por um homem e “está 

sendo tranquilo”, o fato de ser homem ou ser mulher não limitou a realização da prática 

psicológica.  

Retomando o contexto de produção dessa roda de conversa, os(as) participantes se 

debruçaram em torno do debate sobre o perfil da pessoa que procura atendimento. Para 

eles(as), é um perfil mais “feminino”: 

Cibelly- Mas eu acho que até o perfil da pessoa que procura terapia é como se fosse 

mais feminino do que masculino, passa na cabeça como se fosse mais coisa de 

mulher procurar o psicólogo, por ajuda, do que coisa de homem. 

Heloiza- É. 

Coisão- Talvez o perfil de quem procura seja, mas de quem precisa.  

Cibelly- É de quem procura.  

 

Os(as) participantes citaram a busca por atendimento psi associada ao perfil feminino. 

que pede ajuda, isso foi construído através dos processos sócio-histórico-culturais. Um dos 

participantes questionou essa afirmação, dizendo “talvez o perfil de quem procura seja, mas 

de quem precisa”. A discussão continuou reforçando esse sentido compartilhado: 

Heloiza- É eu escuto muito, de tipo, é quem vai pro psicólogo porque não tem 

amigo, até, eu vou falar meu namorado, ele fica... falando essas coisas, eu digo 

menino tu me menospreza muito. Tipo eu vou ser psicóloga e ele fica falando isso, 

entendeu, que isso é besteira eu tava fazendo terapia e ele... não serve pra nada, 

entendeu, eu fico chateada com isso, porque realmente é muito necessário e muitos 

homens, não sei, muita gente. Eu conheço mais homens, menosprezam muito, 

acham que é desnecessário. 

Raiza- Menosprezam o fato de fazer terapia? 

Heloiza- Sim. Não com relação a ser homem ou ser mulher, mas tipo terapia é uma 

coisa desnecessária, você tem amigo vai conversar para que? 

Cibelly- Essa posição histórica do homem de ser independente, de ter que mostrar 

poder, então ele não quer parecer que precisa de ajuda.  

Heloiza- Não quer mostrar fraqueza (7º período do curso de psicologia). 

 

Foi suscitado o menosprezo associado a quem faz psicoterapia. Esse menosprezo 

vivenciado não ocorreu devido ao fato de fazer terapia com homem ou mulher. Ou seja, a 

demarcação não foi relacionada ao profissional e sim a fragilidade ou fortaleza relacionada ao 
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feminino e ao masculino, respectivamente.  

A majoritária presença de mulheres produziu não apenas a reificação da diferença 

sexual, a partir da demanda específica por um psicólogo ou uma psicóloga, mas também 

enunciou um impedimento na escolha profissional pela psicologia, por parte dos homens. 

Mais uma vez, homens e mulheres foram vistos de forma apartada. Em dois grupos, os(as) 

participantes do primeiro e do sétimo períodos do curso de psicologia enunciaram isso: 

Eu ia falar basicamente do que ele falou, do ciclo que isso cria, porque enquanto a 

profissão ela é basicamente dominada (usa gesto de aspeado com os dedos) por 

mulheres, as pessoas, os homens vamo dizer que se interessem, tem vontade de 

fazer, mas vão continuar com essa visão de que é uma profissão de mulher e que 

eles não podem fazer, porque vão sofrer algum tipo de preconceito, ou coisa assim 

então é meio que um ciclo. Enquanto ela só tem mulher os homens meio que se 

sentem impelidos (Luiz, 1º período do curso de psicologia).  

 

Eu assim, aí o que é que tem que acontecer, a mudança tem que vim da cultura, 

porque eu acho que se, se entrarem mais homens nessa profissão não vai fazer 

muita diferença pra cultura, mas se a cultura mudar vai fazer diferença pra 

profissão (Lua, 1º período do curso de psicologia). 

 

Atentemos aqui, para o uso da palavra “impelidos”, no discurso de Luiz. Acreditamos 

que houve uma ambiguidade semântica e que o participante quis dizer impedidos. Nos 

discursos desses participantes, emergiu a dicotomia homem-mulher na inserção profissional 

na psicologia. A majoritária presença de mulheres foi objetivada na ideia de ciclo, de 

repetição, no que diz respeito à entrada de mais mulheres, cada vez mais. Para Santos (2005), 

a objetivação, “transforma um conceito em uma imagem ou em núcleo figurativo” (p. 31), há 

naturalização dos elementos que passam a ser identificados como elementos da realidade do 

objeto.  

Nesse contexto de produção, foi suscitada a cultura como algo muito externo, como se 

as profissões, nesse caso a psicologia, não estivessem inseridas na cultura, sendo produzida 

uma distância entre cultura e profissão, ao invés de as considerarem como interdependentes. A 

discussão se assentou em termos de “homens e mulheres” não emergindo outras identidades 

ou possibilidades de identificação dos sujeitos. Foi enunciado também o preconceito que 

esses homens podem sofrer, por estarem numa “profissão de mulher”, algo que já foi 

apontado diversas vezes nessa análise. 

A reificação da diferença sexual também foi expressa a partir da crença em áreas 

“masculinas” e “femininas” na psicologia, conforme observamos nos discursos a seguir: 

Ariadna- Eu acho que por ser um curso onde tem mais mulheres a distribuição as 

escolhas de profissão são diferentes, é, uma mulher vai querer muito mais, ter uma 

tendência maior para ser psicóloga escolar e o homem tenderia a ficar mais numa 

parte mais objetiva, digamos assim, vai mais para a área de pesquisa, é... talvez 
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neurociências, a mulher vai para essas profissões mais do cuidado.  

Dulce- Porém, na psicanálise a maioria são os homens, né? 

Ariadna- Sim. 

Dulce- E a psicanálise é a coisa mais subjetiva da psicologia. 

Ariadna- Mas não é tão cuidado quanto a psicologia escolar (Segundo período do 

curso de psicologia). 

 

Observamos, a marcação entre áreas “masculinas” e “femininas” da psicologia 

atravessadas pelas normas de gênero e por relações de poder. Essas diferenciações internas, 

variações de gênero entre áreas “masculinas” e “femininas” na psicologia, apesar de ainda 

assentadas numa dicotomia, nos mostram que o poder é difuso, sendo exercido a partir de um 

sem-número de pontos e num mecanismo de relações não igualitárias e móveis (FOUCAULT, 

1994). Não podemos deixar de citar que a docência/pesquisa e psicanálise possuem um 

grande status na profissão de psicólogo(a).  

Essa marcação entre as áreas foi tensionada pela referência à psicanálise que emergiu 

como subjetiva, mas “não é tão cuidado quanto a psicologia escolar”, ou seja, foi atribuído 

sentido à psicanálise a partir de seu afastamento da ideia de cuidado, o que a tornaria “menos 

feminina” e a psicologia escolar como “própria” do cuidado atribuído às mulheres.  

 

6.4 O segundo momento da roda: disputas e conflitos na atribuição de sentidos ao gênero 

na profissão 

A seguir, apresentaremos o segundo momento da roda da conversa que consistiu em 

propor aos(às) participantes que expressassem, através de desenho em cartazes como foi 

discutir a temática da pesquisa. Esse segundo momento possibilitou um aprofundamento na 

compreensão dos sentidos. 

Na roda com os(as) participantes do primeiro período do curso de psicologia,  

estiveram presentes seis participantes, quatro se nomearam do sexo masculino e duas do sexo 

feminino. Na roda com os(s) participantes do segundo período, estiveram presentes cinco 

participantes, dois se nomearam do sexo masculino e três do sexo feminino. Um dos 

participantes do sexo masculino utilizou um nome fictício considerado “feminino”. Optamos 

por não vincular essa nomeação às identificações ou identidades sexuais, pois isso extrapola o 

que foi dito pelo participante, considerando que esse não fez referência a essas, em outros 

momentos da roda de conversa: Interrogamos apenas: esse sujeito estaria desafiando as 

normas de gênero?  

Na roda com os(as) participantes do sétimo período do curso de psicologia, estiveram 

presentes sete pessoas, quatro se nomearam do sexo masculino e três do sexo feminino, dentre 
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os do sexo masculino um escolheu um nome fictício considerado “feminino”, assim como 

ocorreu em outra roda.  

Conforme discutimos anteriormente, no primeiro momento da roda, emergiu o 

preconceito associado ao fato de estar numa profissão tida como “feminina”.  No segundo 

momento, o preconceito foi suscitado a partir do estereótipo de gênero que associou a 

vulgaridade a certos jeitos de se vestir. Na roda com os(as) participantes do segundo período, 

foi desenhada uma mulher e uma das integrantes afirmou que essa não podia usar, ao mesmo 

tempo, um decote e uma roupa curta na parte inferior. A crença na mulher vulgar permite 

interrogarmos o que define o “vulgar” e o “não vulgar”? Essa definição estaria a serviço de 

quê? Para nós essa definição produz a normatização do corpo da mulher. 

O preconceito também se manifestou no debate sobre a sexualidade. Nesse contexto 

de produção em questão, os(as) participantes desenharam seis psiques e cada um foi 

acompanhado por um símbolo que o(a) representasse. Uma das integrantes escolheu a 

bandeira da diversidade sexual, como símbolo, mobilizando a seguinte discussão: 

Dulce- Por que um quadrado? 
Cleo- Porque... vai ser a bandeira gay. 
Dulce- Ahh esse é o teu? 
(Cleo- É. 
Dulce- Que legal! 
Pietra- Oxente (risos). Cleo é muito louca, ‘véi’, na moral! 
 [...] 
Pietra- Agora, me explica uma coisa, porque abordar isso? Nem você sabe. 
Cleo- Não sei. 
[...] 

Cleo- Todo mundo sabe que eu sou super a favor... da diversidade (2º período do 

curso de psicologia). 
 

Nessa roda de conversa, houve estranhamento e preconceito, com relação à temática 

da diversidade sexual. Isso demonstra que essa temática necessita ser incluída nos espaços de 

formação de psicólogos(as). É oportuno situar que nos estudos sobre psicologia e diversidade 

sexual, um importante marco citado é a resolução 001/99, de 22 de março de 1999, do 

Conselho Federal de Psicologia, CFP, que estabelece normas de atuação para psicólogos(as) 

com relação à orientação sexual, proibindo que se considere a homossexualidade como 

doença (CFP, 2011).  

No ano de 2013, vivenciamos um intenso debate e movimentação social contra o 

projeto de decreto da câmara, PDC 234/2011, conhecido como projeto “cura gay” que 

pretendia alterar essa resolução do CFP, possibilitando tratar a homossexualidade como 
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doença. A seguir, temos o cartaz produzido nessa roda com os(as) participantes do segundo 

período: 

 

       Figura 2: O cartaz produzido pelos(as) participantes do segundo período 

 

Outro elemento suscitado nesse segundo momento da roda, foi a dicotomia entre 

masculino e feminino expressa através da noção de perspectiva masculina e perspectiva 

feminina com relação à escolha de áreas no curso de psicologia. Essa dicotomia permeando a 

escolha de áreas na psicologia, já havia emergido no primeiro momento, manifestada através 

da crença em áreas “femininas” e “masculinas” na psicologia. 

Sabemos que as diferenças entre homens e mulheres podem ou não produzir 

dicotomia, dependendo da forma como são operadas. Nesse segundo momento da roda, os(as) 

participantes desenharam o rosto de Freud, “misturando” caracteres físicos/corporais/ 

simbólicos associados ao que foi construído culturalmente como “masculino” e “feminino”. 

As diferenças físicas/ corporais foram enunciadas para demarcar corpos de homens e 

mulheres: 

Nemo-Tem mulher, com nariz de porrote. 
Heloiza-Vai ser um homem então. 
Freudita- O que define se é mulher ou homem é o nariz! 
Nemo- Eu tenho literalmente o nariz da minha mãe, é aí? 
Heloiza -Tu tem? 
Freudita- Vai falar da mãe dele agora. 
Heloiza- É um nariz delicado o seu. 
Nemo- Não, num é não (7º período do curso de psicologia). 

  

Para Costa-Junior e Maia (2010), em todas as sociedades os seres humanos são 

confrontados com um fato idêntico: a diferença corporal relativa à diferença sexual. Ao longo 

da história, cada cultura construiu uma forma particular de simbolizar e conceber essa 

diferença, produzindo múltiplas versões sobre a dicotomia construída: homem-mulher. Para 
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esses autores, a palavra “corpo”, usualmente utilizada em nossa língua para definir a entidade 

orgânica da qual os seres humanos são constituídos, pouco descreve seu papel diante do 

funcionamento coletivo da nossa sociedade. Durante séculos, as ciências analisaram o corpo 

humano somente em seu aspecto físico e funcional. Atualmente, encontramos abordagens que 

concebem o corpo como construído a partir de processos histórico-culturais. 

Segundo Salih (2012), Butler considera que todos os corpos são “generificados” desde 

o começo de sua existência social, sendo assim, não há “corpo natural” que preexista à sua 

inscrição cultural. Do ponto de vista do(s) feminismo(s), Giffin (1991) refere que o lema: 

nosso corpo nos pertence foi e ainda continua sendo uma das bandeiras do movimento 

feminista. 

Nesse momento da roda, também ocorreram questionamentos. Os(as) participantes 

interrogaram por que determinadas profissões “vão girar” em torno do masculino, do 

feminino e de que algumas profissões são mais bem remuneradas do que outras. 

Desse modo, o questionamento a essas noções de profissão “feminina” e “masculina” 

possibilitou a desconstrução das mesmas no debate de gênero e profissão . A desconstrução é 

trabalhada no âmbito das teorias feministas/gênero. Para Scott (1999b) as oposições binárias 

possibilitam uma compreensão da maneira em que se constrói o significado, então análises de 

significado não podem tomar as oposições binárias pelo que aparentam, devendo desconstruí-

las dos processos. Essas oposições fixas ocultam o grau, no qual assuntos apresentados como 

opostos são, de fato, interdependentes.  

Em seguida, acompanhamos mais detalhadamente esse contexto de produção:  

Caio Melo- Faz o seguinte coloca assim, é... uma palavra na ponta e outra na outra 

[...] 
Penélope- Como é? Coloca o quê? 
Caio Melo-Tipo assim, coloca uma palavra numa ponta e outra na outra. Isso, seta, 

isso, como se tivesse que falar tem que se transformar nisso. 
Penélope-Vamo colocar o dinheiro envolvido, porque acho que tem alguma coisa a 

ver, o financeiro né? (1º período do curso de psicologia). 

 

A seta foi o símbolo utilizado para indicar a transformação, o movimento relacionado 

à mudança social, problematizada pela teoria das representações sociais e pelas teorias 

feministas/gênero.  

Para Marková (2006), considerando a tríade alter-ego-objeto, proposta por Moscovici 

(1985) é a coexistência das relações simultâneas e sequenciais nos processos dos três 

componentes que define o conceito de mudança social. Ego diz respeito ao sujeito individual 

e alter à participação do sujeito no grupo. 
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 A seguir, temos o cartaz produzido por esses(as) participantes do primeiro período: 

 

                                     Figura 3: O cartaz produzido pelos(as) participantes do primeiro período 

 

A desconstrução também foi expressa por um Freud desenhado pelos(as) participantes 

do sétimo período que “misturou” atributos físicos e corporais relacionados ao “feminino” e 

“masculino”, estando além desses, e que foi nomeado Freudita, a partir dessa “mistura”. 

Freudita conforme pode ser visto(a) na figura 4, possui barba, brincos, unhas vermelhas. No 

momento em que estavam desenhando, causou estranhamento colocar barba numa figura que 

tem traços “femininos”.  

 

                       Figura 4: Freudita: Uma equalização de gênero na psicologia? 

 

Freudita transgrediu os “limites” do “masculino” e do “feminino”, remetendo à 

discussão sobre a performatividade. Butler (2009), afirma que a teoria da performatividade 

pressupõe que as normas de gênero estão atuando sobre nós, antes de termos a oportunidade 

de atuar e que quando atuamos, destacamos as normas que atuam sobre nós, talvez de uma 
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maneira nova ou de maneiras não esperadas, mas de qualquer forma, em relação às normas 

que nos antecedem e nos excedem.  

Discorrendo sobre a performatividade com base em Butler, Louro (2008a) afirma que 

mesmo que existam regras, que se tracem planos e sejam criadas estratégias e técnicas, haverá 

aqueles e aquelas que rompem as regras e transgridem os arranjos. Portanto, a 

imprevisibilidade é inerente ao percurso. A transgressão e a imprevisibilidade nesse cenário 

estão relacionadas ao fato de colocar barba na pessoa representada no desenho. 

Louro (2008a) assinala que a ordem precisa ser reiterada constantemente e Butler 

(2001) pontua que o fato dessa reiteração ser necessária demonstra que ela nunca é completa, 

que os corpos nunca se conformam completamente as normas pelas quais sua materialização é 

imposta. São as instabilidades e imprevisibilidades abertas por esse processo que marcam um 

domínio no qual a força da lei regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar 

rearticulações que colocam em questão a força hegemônica da lei regulatória. 

Continuando a discussão sobre Freudita, uma das estudantes o(a) nomeou como um(a) 

Freud travesti, perguntando se não haveria preconceito de fazer psicanálise com esse(a):  

Cláudia- E aí será que vocês gostariam de fazer uma psicanálise? 
Nemo- Indiferente. 
Cibelly- Imagina o preconceito. 
Freudita- Será que seria? 
Cláudia- Sei... Seria diferente? 
Ulisses- Eu só trabalho com teorias. A imagem é o de menos. 
Cibelly- Olha o preconceito viu, que uma psicóloga... 
Nemo- Vocês conhecem um pouco da vida pessoal de Foucault (hahan). Eu gosto 

da teoria de Foucault, então! 
Cláudia- Eu imagino como seria a teoria de Freud se na imagenzinha tivesse assim 
[...] 

Cibelly- Menino, é uma transformista mesmo, vê que povo gay. 
Nemo - Num é Cibelly? 
Nemo- Tá tão, tipo sei lá, pop arte, tá ligado. 
Cibelly- Tá tão assim Lady Gaga. 
 

Foi suscitado o preconceito com relação a fazer terapia com um(a) Freud travesti. 

Alguns participantes afirmaram que essa travestilidade não impediria Freudita de realizar a 

prática psicoterápica e um deles, inclusive, referiu que gosta do trabalho de Foucault, em cuja 

biografia se registram práticas homossexuais. Os(as) participantes associaram o desenho a 

uma transformista, à pop art
10

 e à artista Lady Gaga.  

                                                 
10

 A pop arte surgiu nos anos 1960, nos Estados Unidos e na Inglaterra, alcançando mais tarde o Brasil. Buscou 

levar os objetos da vida cotidiana às obras de arte, desde os cartazes de publicidade, automóveis e sinais de 

tráfego, aos produtos industriais em geral, eletrodomésticos e comestíveis enlatados que eram consumidos. Esses 

artistas buscavam acentuar a força das imagens (BATTISTONI FILHO, 2008). Quiseram, então, os(as) 

participantes acentuar a força da imagem que estavam desenhando? 
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No que se refere à associação com a artista Lady Gaga, para Pinto (2013), essa cantora  

causa bastante controvérsia ao tratar de assuntos que envolvem questões de gênero e 

sexualidade. Através de sua performance, desafia os paradigmas da heterossexualidade e a 

regulação binária dos gêneros. Nessa performance incluem-se alusões à sua bissexualidade, 

sátira aos boatos sobre seu hermafroditismo, militância pela independência feminina e pelos 

direitos dos homossexuais e, ainda, desempenho de identidades femininas e 

masculina/transexual, essas últimas podem ser vistas em alguns clipes.  

Continuando a discussão sobre a desconstrução, os(as) participantes buscaram 

tensionar os limites entre “masculino” e “feminino” no debate sobre gênero e profissão, 

questionando a crença de profissão “feminina” presente na psicologia: 

Freudita- É justamente a gente pegou um grande representante da psicologia, tá, da 

psicanálise, mas da psicologia também, e mostrou que podem se transformar aquilo 

que é masculino pode também ser feminino, assim como aquilo que é feminino, 

torna masculino também. 
Cibelly- Uma tentativa de equalização de gênero. 
Coisão- Um charuto, às vezes é apenas um charuto, mas também pode ser uma 

charuta. 
 

Nesses discursos, os(as) participantes se afastaram da dicotomia entre feminino e 

masculino, mostrando os tênues limites entre esses. Scott (1999a), nos mostra que precisamos 

de teorias que nos permitam pensar modos de pensamento alternativo sobre o gênero que vão 

além de reverter certas hierarquias ou confirmá-las. Nesse contexto de produção, na 

objetivação do “feminino” e do “masculino” emergiu essa imprecisão de limites. 

Swain (2001) refere que o desafio que temos hoje é auscultar as zonas que desafiam os  

nódulos “naturais” da inteligibilidade, onde aparecem com força e visibilidade indivíduos e  

grupos que reivindicam uma nomeação fora do esquema binário: Quem são eles e elas que 

vem quebrar uma identidade estabelecida? Qual universo devo utilizar para nomeá-los, para 

ancorar no universo familiar e cotidiano? 

Nesse momento da roda, os(as) participantes também expressaram a reflexividade, a 

partir dos seus discursos, desenharam os símbolos de masculino e feminino e um 

tensionamento ocorreu em termos do tamanho a ser definido, após refletirem, optaram por 

mantê-los na mesma dimensão acompanhados de um símbolo de igualdade. Nesse contexto, 

eles(as) trouxeram os pássaros, associados à liberdade no debate sobre gênero e profissão, 

para não ficar preso a determinadas grades que ditam a existência de profissões “masculinas” 

e “femininas”. Outro elemento foi a clave de sol, trazida para pensar a temática da pesquisa, 

conforme observamos no discurso a seguir: 
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Caio Melo- Tive uma ideia! fazer a clave de sol, com a simbologia de... trazer 

alguma harmonia, entendeu, pra essa questão. 
 

Na teoria musical, a clave é um sinal utilizado no início da pauta para determinar o 

nome e a altura das notas. Já a harmonia, diz respeito à combinação de sons simultâneos 

relacionada às claves (CHEDIAK, 2009). Que sons simultâneos seriam esses que trariam mais 

harmonia para a questão dessa pesquisa? Para nós, a conscientização da sociedade é um 

desses sons, sendo fundamental para relações de gênero mais igualitárias.  

A ideia de harmonia trazida pelo participante remete ao debate igualdade-diferença 

Quando se discorre sobre gênero e profissão de psicologia, a harmonia pode estar relacionada 

a uma divisão mais igualitária no número de “homens” e “mulheres”. Scott pondera que a 

igualdade construída em torno de cada categoria: “homem” e “mulher” elimina as diferenças 

existentes dentro de cada categoria. Para essa autora, a igualdade não elimina a diferença e 

vice-versa (SCOTT, 1999a). 

Essa referência ao quantitativo emergiu em diferentes rodas de conversa, pautada no 

aumento da presença de homens no curso de psicologia, que foi percebido na experiência 

dos(as) estudantes. Essa inserção de homens ao mesmo tempo em que pode possibilitar um 

deslocamento na crença de “profissão feminina”, ainda se assenta na divisão profissional entre 

homens e mulheres.  

A reflexividade trazida a partir das vivências dos(as) participantes também se 

manifestou em outros momentos da roda, a exemplo quando trocaram as cores associadas ao 

símbolos “masculino” e o “feminino”, pintando o primeiro de rosa e o segundo de azul. Outro 

momento foi quando expressaram cautela na associação do símbolo da psicologia ao símbolo 

feminino, com receio de ser produzida uma naturalização, a partir dessa associação. Essa 

última situação ocorreu em duas rodas. 

 

6.5 O terceiro momento da roda de conversa: Avaliação do encontro 

A seguir, apresentaremos a análise referente ao terceiro momento da roda de conversa. 

Pedimos aos(às) participantes que escrevessem, de forma individual, como foi participar da 

roda de conversa, ter escutado a opinião dos(as) colegas e como se sentiram. Os(as) 

participantes avaliaram de forma positiva a participação nas rodas de conversa, afirmaram que 

ter ouvido os(as) outros(as) colegas fez com que refletissem sobre suas opiniões, conforme 

referiu um deles(as), “o que era simples e objetivo, passou a ser imenso” (Caio Melo, 1º 

período). Outra participante afirmou: 
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Bastante interessante a roda de conversa. Fez-me pensar mais profundamente numa 

questão que sempre me preocupava e mexia comigo. Esses 90% de mulheres na 

profissão de psicologia, mostram o quanto nossa cultura necessita de mudanças e 

essas mudanças partem da mente de cada um. Hoje, no ano de 2013, temos um belo 

exemplo de que ainda há esperança, pois a primeira turma de psicologia de 2013 

apresenta um grande número de homens no curso, e isso é um bom começo (Lua, 

2º período) 

 

Entendemos que a discussão sobre gênero e profissão não diz respeito apenas à 

entrada de mais homens no curso de psicologia, contudo esta entrada nos dá indícios de um 

processo de mudança social em curso nas relações de gênero e na sociedade como um todo. 

Apontamos a pertinência da tematização de gênero na formação inicial com os(as) estudantes, 

pois alguns participantes afirmaram que nunca haviam conversado de forma mais 

aprofundada sobre a temática de gênero na profissão de psicologia: 

Foi um momento interessante de troca de opiniões, impressões e informações 

acerca do tema. Durante a graduação, dentro das cadeiras, nem sempre existe 

espaço para discussão livre desse tema e de tantos outros que remetem a nossa 

formação. Momentos assim promovem o pensamento, fazem surgir questões que 

interessam a nós, como estudantes de psi (Freudita, 7º período) 

 

Participar da roda de conversa foi interessante, mesmo que o tema já tivesse 

outrora sido abordado durante nossa graduação, nunca o foi feito de maneira tão 

informal, com um grupo reduzido que gerou maior liberdade de expressão e as 

falas sendo trazidas primeiro e unicamente pelos próprios estudantes, fazendo me 

ver algumas facetas do tema ainda não refletidas por mim, mesmo tendo trabalhado 

com profissionais da área. A atividade lúdica no final conseguiu extrair muito pela 

espontaneidade e considero uma criativa forma de pedagogia (Cibelly, 7º período) 

 

A reflexividade nas rodas de conversa foi sentida pelos(as) participantes que 

verbalizaram em seus discursos sua positividade: 

Foi interessante participar da roda de conversa, pois nunca tinha parado para 

refletir no impacto e nas consequências que causam a predominância feminina na 

área de psicologia. Surgiram várias hipóteses que eu não tinha me dado conta, e foi 

divertido, me senti à vontade e gostaria sinceramente, que os homens tivessem 

mais interesse por essa área, para que fosse mais diversificado e que o preconceito 

diminuisse, pois o cuidado carinho e atenção com o próximo não tem gênero 

(Heloiza, 7º período). 

Os(as) participantes se referiram, ainda, à polissemia de sentidos associada à temática 

de gênero: 

Achei muito legal discutir essas questões de gênero. Apesar do assunto ser bastante 

discutido em vários lugares dentro da universidade, é percebido que ele não se 

esgota. É interessante ver a opinião das outras pessoas na roda de conversa, como 

tem umas tão parecidas e outras tão diferentes (Cláudia, 7º período). 
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Eles(as) afirmaram que é necessário que se “quebre o ciclo”, no que diz respeito à 

ideia de que a psicologia é uma profissão para mulheres, crença compartilhada na sociedade e 

posicionaram-se criticando a construção cultural de gênero que separa “o que é de homem” e 

“o que de mulher”. Seguem alguns discursos que suscitam esse novo sentido em construção, a 

despeito da ambiguidade e do conservadorismo que também emergiram: 

Achei bastante válida e produtiva credito que nós não deveríamos ter que pensar “o 

que profissão de mulher ou de homem”. Deveríamos poder e nos sentirmos livres 

para escolher a profissão que quisermos. Pensar em questões financeiras ou 

sexistas na escolha da profissão dificulta mais ainda uma escolha já difícil. Uma 

mudança cultural é necessário para a aceitação dos homens na psicologia. Pois não 

deveria existir isso de profissão de homem e de mulher (Penélope, 1º período). 

 

É sempre interessante discutir assuntos considerados “tabus” na nossa sociedade. 

Sinto que com esse tipo de coisa estamos procurando entender e quebrar esses 

estigmas formados com o tempo e que ficam tão impregnados na mente de cada 

indivíduo. A reflexão e crítica a estes assuntos pode quebrar o sistema tão binário e 

discriminador no qual estamos inseridos. Penso que mais debates sobre o tema 

deveriam ser realizados ao público jovem, como tentativa de quebrar estes 

paradigmas (Luiz, 1º período). 

 

Consideramos, ao final, que os três momentos propostos nas rodas de conversa foram 

importantes para compreender a temática da pesquisa, pois os sentidos que emergiram 

puderam ser aprofundados, a partir da experiência dos(as) participantes e da reflexividade que 

fundamentaram a realização das rodas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso objetivo de pesquisa foi compreender os sentidos das construções de gênero na 

profissão de psicologia, problematizando a noção de “profissão feminina”. 

Metodologicamente, propomos uma roda de conversa, subdividida em três momentos, o 

inicial no qual se introduziu a discussão sobre a presença de mulheres na psicologia; o 

segundo, que consistiu numa produção grupal, de desenhos em cartazes para expressar a 

situação vivenciada; e o terceiro, que ocorreu de forma individual, em que os(as) participantes 

escreveram como foi ter participado da pesquisa, escutado os(as) colegas.  

Os(as) participantes do primeiro ano do curso trouxeram suas experiências iniciais de 

ingresso, citando o listão, a chegada em sala de aula, nas quais se fez presente a comparação 

com o quantitativo de homens e mulheres, ao passo que os(as) do penúltimo ano praticamente 

não mencionaram esses elementos. Esses trouxeram suas vivências de inserção no curso, 

apontaram que a discussão de gênero é bastante desenvolvida no CFCH. 

Na análise, buscamos enfatizar a dimensão processual, descrevendo o contato da 

pesquisadora no campo, discorrendo sobre o que o convite para participar da pesquisa 

produziu. Através do questionário, depreende-se que trabalhamos com jovens estudantes de 

psicologia que, em sua maioria, já tiveram contato com as discussões de gênero, bem como já 

refletiram sobre a temática da pesquisa. Isso é importante para compreender o que foi 

produzido nas rodas de conversa. No que se refere à formação, o debate sobre gênero está 

presente na formação inicial do(a) psicólogo, porém apontamos, a partir dos achados, a 

necessidade de aprofundar como essa discussão tem ocorrido. 

Nesse contexto, no debate sobre o gênero na profissão de psicologia houve 

questionamentos com relação à crença de profissão “feminina”, porém, também existiram 

momentos em que os(as) participantes naturalizaram-na e o curso de psicologia foi objetivado 

como um passatempo, por possuir muitas mulheres. O curso também foi objetivado na 

metáfora do ciclo-repetição, relacionada ao ingresso de mulheres, cada vez mais, já que se 

trata de uma curso com majoritária presença dessas. Entendemos que houve entre os(as) 

estudantes o distanciamento da profissionalização, a psicologia como não trabalho. Tal 

sentido emergiu em alguns momentos. 

Essa objetivação ocorreu a partir da associação entre psicologia e “mulher”, tomadas 

de forma naturalizada. A “mulher” foi identificada como elemento da realidade do objeto, 

nesse caso da psicologia. Os(as) participantes apontaram a psicologia como um curso leve, 

um trabalho menos sério, caracterizando o não trabalho, sentido simbólico de desqualificação 

do trabalho considerado “feminino”. Para Santos (2005), a objetivação, “transforma um 
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conceito em uma imagem ou em núcleo figurativo” (p. 31), há naturalização dos elementos 

que passam a ser identificados como elementos da realidade do objeto. As noções de 

“masculino” e “feminino”, “homem” e “mulher” foram objetivadas de forma dicotômica em 

alguns contextos e em outros figuraram “misturadas”, foram questionadas, produzindo a 

desconstrução. 

A ancoragem foi pautada na cultura e na história, pois o cuidado e o ouvir, dimensões 

presentes na profissão de psicólogo(a), apontadas pelos(as) participantes, foram construídos 

associados às mulheres. Eles(as) partilharam que a existência das mulheres na profissão é 

devido à questão cultural. Mas essa partilha foi permeada por consensos e dissensos. 

Doise (1989) é um os teóricos das RS que situa o consenso não no conteúdo das 

representações, mas nos princípios que organizam os aspectos consensuais e polêmicos do 

campo representacional. O elemento histórico-cultural, mais precisamente a cultura foi o 

princípio em torno do qual se organizaram os sentidos compartilhados sobre o gênero na 

profissão de psicologia. No que diz respeito à noção de partilha, ou de compartilhar, Wagner e 

Palacios (2010) apontam que “el sistema de representaciones es el apuntalamiento compartido 

de los grupos, ló que permite a los miembros de los grupos conversar sobre temas y asuntos y 

expresar opiniones divergentes sobre éstos” (p. 156) [...] “ el consenso y la disidencia son 

característicos de los diálogos y las conversaciones” (p. 156). 

Trabalhamos analiticamente com a categoria gênero na profissão de psicologia, 

considerando como é operada e que efeitos produz, fundamentando-se na dimensão 

pragmática na produção dos discursos, no que diz respeito aos efeitos na realidade, 

preconizada pela orientação discursiva, desenvolvida por Wagner (1996, 1998) na TRS, ao 

lado da teorização feminista/gênero que também aponta a importância de considerar esses 

efeitos. 

Os sentidos, em geral, enunciaram ambiguidades, pareceram mobilizar um processo de 

ancoragem contínuo, produzindo efeitos no modo como as pessoas vivenciam as relações de 

gênero em suas vidas cotidianas. A ancoragem questionou categorias estanques de 

“masculino”, “feminino”, “homem” e “mulher”. 

Para Arruda (2000b) a ancoragem diz respeito à transformação do objeto em “pedaço 

do sujeito”. Moscovici (1961/2012) refere-se à ancoragem dizendo respeito à assimilação de 

determinado objeto ou tema pelo corpo social e a influência de valores de referência nesse 

processo. Essa afirmação é oportuna, pois estamos em vias de (re)significação de vários 

elementos no contexto das relações de gênero, no que diz respeito às relações familiares e 

cotidianas, por exemplo. 
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Nessa pesquisa emergiram diversos sentidos relacionados ao gênero na profissão de 

psicologia e, também, foram enunciadas crenças compartilhadas com relação ao cuidado, 

sexualidade, sexo e corpo. Esses sentidos compõe um sistema de representações sociais, 

relacionado a diferentes objetos sociais (WACHELQUE; CONTARELLO, 2011). 

É válido ressaltar que os(as) estudantes trouxeram em suas experiências, a referência a 

uma maior quantidade de homens no curso de psicologia, apoiaram sua argumentação no 

listão do vestibular e na quantidade de meninos e meninas na sala de aula. Pensamos a partir 

de Scott (1999b) que a experiência constrói os sujeitos. Porém, em muitos momentos essa 

entrada pareceu-nos nesse grupo estudado, permeada de preconceito, com relação aos 

meninos que estão num curso tido como “feminino”. Esse preconceito emergiu e vinculou a 

profissão à sexualidade, mais especificamente a crença de que um homem na profissão de 

psicologia seria homossexual.  

Nas rodas, o preconceito se manifestou, também, nas relações sociais cotidianas e 

através do corpo da mulher. Foi suscitado o preconceito com a mulher, a partir da forma de se 

vestir - no que diz respeito ao que é considerado vulgar e não vulgar - quais devem ser as 

características físicas da mulher, evidenciando a dimensão do corpo, presente nos sentidos 

compartilhados de gênero na profissão. 

Os(as) participantes questionaram a ordem binária que separa feminino e masculino, 

eles(as) tiveram cautela na associação entre o símbolo da psicologia e o feminino, 

desenhando-os utilizando as cores “trocadas”, o do feminino foi pintado de azul e o do 

masculino, de rosa. Embora pautados ainda na referência ao feminino e ao masculino, 

consideramos a troca uma possibilidade de desconstrução, que pode levar a outras. Eles(as) 

trouxeram a ideia de harmonia, nas relações de gênero, a partir da teoria musical.  

Para pensar a temática da pesquisa, eles(as) trouxeram, também, a natureza, os 

pássaros relacionando-os à liberdade na escolha profissional. Sinalizando os novos sentidos 

do gênero na profissão de psicologia emergiu “um(a) Freud transex que “mistura” “feminino” 

e “masculino” atuando performativamente (BUTLER, 2009).  

Indicamos a necessidade de outros estudos que aprofundem essa temática, a exemplo 

da questão da remuneração em psicologia, algo que foi suscitado pelos(as) participantes e que 

muitas vezes foi associado ao fato de haver muitas mulheres na profissão. Acreditamos que 

esse achado merece uma análise mais aprofundada, para que isso não seja tomado de forma 

linear ou naturalizada. 

Nos achados também foram suscitadas relações de poder que atravessam as profissões 

e a própria profissão de psicologia permeada por essas relações. Os(as) estudantes apontaram 
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essas diferenciações entre áreas da psicologia, perpassadas pela dimensão de gênero. Por 

exemplo, a docência e o trabalho de pesquisador(a), a carreira acadêmico-científica em 

psicologia, como área “masculina”. A psicologia escolar, como área “feminina” na psicologia. 

A pesquisadora irá desenvolver no doutorado, a discussão sobre gênero e ciência, 

problematizando as vidas de professores(as)/pesquisadores(as) de psicologia, ou seja, a 

carreira acadêmico-científica em psicologia. Desse modo, essa pesquisa já começou a dar 

frutos.  

Em meio a sentidos tão polissêmicos, emergiram (des)continuidades. A questão que se 

colocou foi, em que medida houve permanências e rupturas, ao mesmo tempo, buscando não 

se ater a esses elementos, que podem suscitar dicotomias: “velho”versus “novo”; o que pode 

ser definido como um ou outro também foi muito tênue nessa pesquisa. Foram suscitadas 

várias permanências notadamente no que diz respeito ao preconceito por estar numa profissão 

tida como “feminina”, e à vinculação da escolha profissional à sexualidade da pessoa.  

As rupturas emergiram, principalmente no segundo momento da roda, mas não apenas 

nesse, manifestadas através da “mistura” dos sentidos de “feminino” e “masculino”, o(a) 

Freudita que traz em seu bojo como são tênues esses limites, estando além desses, anunciando 

os sentidos novos que se fazem em meio à mudança social vivenciada. Acreditamos que a 

realização da discussão sobre o gênero na profissão de psicologia, num espaço de formação de 

psicólogos(as) contribui para o desenvolvimento da psicologia como ciência/profissão, bem 

como fomenta relações de gênero mais igualitárias. 
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APÊNDICE A - Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você para participar como voluntário(a) da pesquisa: As construções sociais de 

gênero na profissão de Psicologia por estudantes do curso de Psicologia: um estudo sobre 

Representações Sociais que está sob a responsabilidade da pesquisadora Raiza Barros de 

Figuerêdo (Endereço: Avenida Manoel Borba, Edifício Carlos Gomes, nº 694, ap 1006, Boa 

Vista, Recife-PE, CEP: 50070-000. Fone: (87)96278166. E-mail: raizafigueredo@gmail.com 

e sob orientação da profª Drª. Fatima Maria Leite Cruz. Após ser esclarecido(a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

 

Informações sobre a pesquisa 

 

* O objetivo da pesquisa é compreender as construções sociais de gênero na profissão de 

psicologia, por estudantes do curso de psicologia. Você participará de uma roda de conversa, 

com duração aproximada de uma hora e vinte minutos, a ser filmada e registrada com fotos, 

com sua autorização. Preencherá também um questionário, com algumas informações básicas. 

Sempre que você desejar, serão fornecidos pela pesquisadora, os esclarecimentos sobre cada 

uma das etapas do estudo. 

 

* Sua participação neste estudo, poderá acarretar como risco, a possibilidade de 

constrangimento emocional, por mobilizar reflexões sobre sua futura profissão. A coleta dos 

dados será feita em uma sala de aula da UFPE. Será observada a acústica do ambiente, 

visando garantir o sigilo das informações. Você poder sentir incômodo ou inconveniente 

devido ao investimento de tempo, ao participar dessa pesquisa. Pode ocorrer também o 

desconforto e talvez algum constrangimento, para alguns, por ter que falar de coisas para 

estranhos(as), de forma quase repentina. Para minimizar tais ocorrências, a pesquisadora 

tentará estabelecer uma boa relação com você, bem como irá alertá-lo(a) desde o começo, 

sobre a sua liberdade em responder, ou não, as perguntas. 

 

*Será oferecido a você, o benefício de refletir sobre a profissão de Psicologia, a partir da 

dimensão de gênero. Não haverá nenhum custo para participar da pesquisa, bem como 

nenhuma retribuição financeira. As informações fornecidas por você serão úteis para a 

produção de conhecimento na área dos estudos de gênero e profissão de psicólogo(a). Ao final 

da pesquisa, a pesquisadora se compromete a realizar oficinas sobre a temática da pesquisa, 

que serão desenvolvidas a partir dos resultados encontrados na mesma. Você será 

informado(a) sobre essas oficinas, através de e-mail. 

 

* O tempo de participação na pesquisa consiste apenas nesse momento de realização da roda 

de conversa e preenchimento do questionário. A qualquer momento, você pode retirar o seu 

consentimento. A finalidade exclusiva de uso dos dados, resultados e conclusões desta 

pesquisa é a divulgação científica e acadêmica. O sigilo será garantido e não será revelado, 

em nenhuma circunstância, seu nome. O material coletado na pesquisa ficará sob a guarda 
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pessoal da orientadora dessa pesquisa, profª Drª Fatima Maria Leite Cruz, pelo período de 5 

(cinco) anos, inacessível a todos(as), de modo a evitar qualquer vazamento de informações no 

endereço: Centro de Educação, Departamento de Psicologia e Orientação Educacional, 1º 

andar, Rua Acadêmico Hélio Ramos s/n, sala 108-A, Cidade Universitária, CEP: 50000-000-

Recife, PE – Brasil, telefone: (081) 3271-8324.  

 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida 

da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, 

Tel.: (81) 2126.8588 – email: cepccs@ufpe.br). 
 

 

                          ___________________________________________________ 

(assinatura da pesquisadora) 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo __________________________, como voluntário 

(a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Local e data ________,  de _______________,  de 2013. 

 

Nome e Assinatura do(a) participante ou do responsável legal:  

               

                __________________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura:  Assinatura: 
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APÊNDICE B - Roteiro para roda de conversa 

Como foi seu ingresso na universidade? E no curso de psicologia?  

Falem um pouco sobre a experiência de vocês no curso de psicologia. 

O que vocês pensaram quando falei vamos conversar sobre as questões de gênero na profissão 

de psicologia? 

Vamos falar mais sobre isso, vocês sabiam que noventa por cento das pessoas que exercem a 

psicologia no Brasil são mulheres?  

Como é para vocês saber isso?  

E os que já sabiam o que acham?  

Por que vocês acham que isso ocorre? 

Vocês acham que existem profissões “femininas” e “masculinas”? O que pensam sobre essa 

questão na psicologia?  

Vocês acham que isso pode trazer alguma repercussão para a profissão? e para a sociedade? 

Gostaria que vocês construíssem algo coletivamente, através de desenhos em cartazes, para 

expressar como foi pensar o gênero na profissão de psicologia.  

Gostaria que vocês fizessem relatos por escrito para expressar a situação vivida. Como foi 

falar sobre o assunto e escutar os(as) outros(as) participantes falarem sobre isso? 
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APÊNDICE C - Questionário 

 

1) Letras iniciais do nome ___________________________ 

2) Idade ________ 

3) Nome fictício que gostaria de ser chamado na pesquisa: 

______________________________ 

4) Sexo/gênero _______________________  

5) Estado Civil: ______________________ 

6)Tem filhos? (     )Sim   (     )Não 

Se sim, quantos?_____ 

7) Qual a escolaridade e profissão de seus pais? 

Mãe - Escolaridade: ____________________________ Profissão: _____________________ 

Pai - Escolaridade: _____________________________ Profissão: _____________________ 

8) Com quem você mora? ______________________________________________________ 

9) Você tem irmãos(as)?  _______________________________________________________ 

10) Qual a faixa de renda de sua família? 

(     )até 1 salário mínimo            (     )de 2 a 5 salários mínimos 

(     )de 5 a 9 salários mínimos    (     )de  9 a mais  salários mínimos 

11) Quando você ingressou no curso de Psicologia? 

(     )antes de 2007                       (     )entre 2007-2009 

(     )entre 2010-2011                  (      )entre 2012-2013 

12) Qual o seu período atual?_____________ 

13) Assinale as atividades que já participou:   

(     )Estágio              (     )Monitoria       (     )Extensão      (     )Iniciação Científica 

(     )Outra. Especifique, por favor ___________________  (     )Nenhuma 

14) Exerce algum tipo de trabalho no momento? Obs: Não considerar as opções da pergunta 

anterior como trabalho. 

 (     )Sim           (      )Não    Se sim, qual?_______________ 

15) Já teve contato com as discussões sobre gênero? ( Se não, pule para a pergunta 17) 

(     )Sim           (      )Não     

16) Se sim, especifique onde: 

 (     )Grupo de Estudo/Pesquisa    (     )Congressos      (     )Curso de Psicologia 

(     )Conversas com amigos(as)     (    )Mídia, redes sociais 

 (     )Outro. Especifique, por favor_______________  



128 

 

17) Já havia refletido sobre a temática do gênero e profissão de Psicologia? (     )Sim (     )Não   

 

*Por favor, coloque seu email. Quando terminarmos a pesquisa, entraremos em contato para 

conversar sobre os resultados ____________________________________________ 
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ANEXO A - Cópia da Carta de Anuência  
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ANEXO B - Cópia do parecer de aprovação final do Comitê de Ética  
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