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RESUMO

Neste trabalho são apresentados dados referentes à distribui-
ção dos psicólogos de Natal (RN) pelas áreas de atuação profissional
e comparados com aqueles constantes na literatura (Mello, 1975:
SPESP/CRP, 1984: CFP, 1988). Discute-se a necessidade de consi-
derar, enquanto parâmetro privilegiado de análise da questão, não
as motivações pessoais dos psicólogos mas as determinações da ba-
se material da sociedade, que estabelecem o lugar do psicóloqo na
divisão do trabalho e impõem direções à própria psicologia.

ABSTRACT

This paper presents data regarding the distribution of psvcho-
logists in Natal (RN) according to areas of professional work, and
compares them with data reported in the literature (Mello, 1975:
SPESP/CRP, 1984; CFP, 1988). It is argued that psychlogists per-
sonnal motivations should not be considered as the main pararne-
ter in the analysis of this question, but rather the determinants of
socíetv's material basis, which settles the place of the psvcholoqls-
ts in the division of labor and imposes directions to Psychology
itself.

Este trabalho é parte do projeto "Psicologia Escolar: características e perspectivas",
subvencionado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PÓs-Graduação da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte e pelo CNPq. Participam do projeto os estudantes Ivana
M.S. de Souza, Jorge L.A. Oliveira, Leila M. de M. e Silva, M. dos Aflitos de A. Freire,
Rozineide M. da Rocha e Sebastião Alves Filho.
Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
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1.IN RODUÇÃO
Figura I: DistribuiçOQ pelas oreos

o número de psicólogos em atuação no Brasil, conforme um levantamento
mpreendido pelo Conselho Federal de Psicologia entre os anos de 1985 e 1987
d 54.458 profissionais (Rosas, 1988, p. 41). Destes, 3773 psicólogos, ou seja,

p uco menos de 7% atuam na região nordeste, na jurisdição do CRP-02, com
o R io Grande do Norte representando menos de 5% dos psicólogos da região, ou
ainda cerca de 0.3 % dos psicólogos brasileiros. Traduzido em números absolu-
to, isto representava em 1987, 183 psicólogos em atuação no estado. Este nú-
m ro se eleva para 2341 em 1989, representando um crescimento de cerca de
30% em dois anos.

O estado conta com um curso de graduação em Psicologia2 criado em 1976
tendo iniciado suas atividades no ano seguinte, e formado sua primeira turma

de psicólogos em 1982. Sendo vinculado à Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, portanto, uma instituição pública, o curso oferta anualmente 35 va-
gas para ingresso por vestibular. Embora, evidentemente, o total de psicólogos
não se resuma àqueles, é certo que a maior parcela do contingente de profissio-
nais em atuação é de egressos daquela instituição - o que de uma certa
maneira explica o reduzido número de psicólogos em atuação no estado-i. Dos
234 psicólogos da relação do CRP-02 como atuando no estado, 37 residem e
atuam fora da caoital". Os dados referentes à distribuição nas diferentes áreas de
atuação em Natal dizem respeito ao total de 149 psicólogos contactados no
presente estudo''.

2, AREAS DE ATUAÇÃO DOS PSICOLOGOS NATALENSES
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at] . Verificamos que cerca de 60% dos --.. .
no "Idades na área clínica secundado troflsslonals se encontram exercendo
atj) 10,1 %) e escolar (8, i%). Do totaIP~ea; :~ea:i~~(anizacional (13,4%), ensi-
de Idades_ que não puderam ser classificadas : osos, menos de 1% exerce
pr\l atuaçao, e menos de 10% encontra _ ~ntro das q.uatro grandes áreas

gados. m se ora da PSIcologia ou desem-

ou Um ,a~pecto importante a ressaltar no tocan' _
to de atividades fora da psicologia é te a questao do desemprego
u~ àque/~s profissionais registrados ju~~~ ~~ d~~o,; deste estudo dizem respeí.
at] . contingente relativamente significativo de ', Portanto, é. possrvst que
re ~Idad~s fora da psicologia ou desem re PSIcólogos esteja exercendo
d,,~lstro Junto ao conselho a co id p gados, sem sequer ter requisitado

c q - nSI erar o dado de B t G
ue cerca de 50% dos graduados -. as os e orn ide (1989)

nao se Increvem nos CRPs.
3 -

'AREAS DE ATUAÇÃO: UM QUADRO COMPARATIVO

Para efeito do estudo da distribuição dos psicólogos pelas áreas profissionais,
importante lembrar que a definição da profissão em 1962 previa tão somente

um conjunto de atividades qUI: deveriam ser privativas do psicólogo, não estabe-
I endo áreas de especialização. Contudo, não somente as atividades previstas en-
sujam a caracterização das áreas quanto a própria tradição da psicologia antes da
IUI Icgulamentadora - tanto no Brasil quanto em outras nações. Tal definição,
uxpr sa claramente por Mello (1975), vem sendo amplamente uti lizada como
I III I io de balizamento do campo de atuação do psicólogo.

m Iinhas gerais, Mello identifica quatro grandes áreas6: Ensino (atividades
rlncunt e de pesquisa); Psicologia Clínica (diagnóstico e terapia em clínicas e
1111Iuuóríos particulares, hospitais públicos e assistenciais}: Psicologia Escolar
(111VIII,1I10 m escolas ou entidades afins, com o emprego de técnicas psicológi-
I I , 1'"11 o objetivo de promover a eficiência do ensino) e Psicologia Industrial
( 11"1111,.10lI! técnicas psicológicas visando promover a eficiência e produtivi-
li li" 1'011011>011110,I alizada em empresas industriais, comerciais e conqêneres]".

1\ I IlltI 1 I ,1111 nta os dados referentes à distribuição dos psicólogos pe-
til , dI nu I 110 onforme definição acima.
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te ~o longo de quase três décadas após a sua . _
Qona produziu um conjunto considerá I d cnaçao e regu/amenta.,:ão, a ca-

fi Em 19758 foi publicado o pr' . ve e estudos a respeito da profissão
I~ - Imelro estudo h ' 'á lá . .

d Sao de psicólogo em São P I B ' oje J c SSICO,acerca da pro-
e 60 au o. aseado em d d lhi

(1 - portanto com menos de dez anos a os ~o _ Idos no final da década
n ~75) discute características da fo _ de pro!lssao regulamentada, Mello

q cidade de São Paulo que cont rmaçao ~_atuaçao profissional do psicólogo
, ava na ocasrao com apenas três cursos de psico-
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ICHIII 168 psicólogos formados. Cerca de dez anos d:POis9, o Conselho Regi~.

I P
· I 'a _ 6-a Região e o Sindicato dos Psícólcqos no Estado de Sao

\I II ( I ICOogl . .
d estudo ao DIEESElO que faz um levantamento Junto a

1'.1Ic10 ncotme~e a~1u;e um total de 12.553 psicólogos do estado de São Paulo
urn amos ra . edida em que con-
( SP/CRP 1984). O terceiro estudo mais abrangente, na m I

m um 'levantamento realizado em todo o Brasil pelo Conselho Fe?eral de
I; ~COIOgia(1988). com uma amostra de 2448 de um total de 54458 ~~ICÓI090S
ln ritos junto aos conselhos regionais, durante os anos de .1986 e 1987 .-

A Figura 2 apresenta os dados comparativos desses tres estudos ralativarnen-

aos deste trabalho12.

Figura 2: Areas de atuaçClo no Brasil

Fonle doe ~ =-:"I~. CFP ~ Vomamo'"lZZl loIello ~ SPESP/CRP • • •

Observa-se que, rigorosamente falando, não existem diferenças na d.lstnbUl-
ão dos psicólogos pelas áreas profissionais nos quatro trabal~os: cons.ld~radas

ç áreas aplicadas de atuação. A este ponto retornaremos no ultimo tOpICO. O
• S o dado destoante refere-se ao ensino, principalmente no tra.balho de Mello
~~~~5). Na realidade, tal discrepância pode ser facilmente ex~llcad~: na época

I' leta de dados existiam somente três cursos já estabelecIdos, Isto é, com
(,I co' . rÓ» d 70 am
Isi ólogos formados. Porém, o final da década de 60 e o irucro e marc.

I de expansão verificada no ensino superior - principalmente no setor pn-
li IJllun b é 'de da nova política educacional adotada pelo Estado, consubs-
V.II () so a gl d . I' e""l1 1,Ielana "reforma universitária" (Lei 5540/68). Os cursos e pSICOoqia com -
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çam a proliferar justamente no bojo deste processo - e o percentual elevado de
docentes em relação aos psicólogos das áreas aplicadas é reflexo disso. Esse qua-
dro, como seria possível prever, iria se reverter na medida em que fossem se gra-
duando os alunos oriundos desses cursos. Tanto que, na pesquisa do SPESP/
CRP (1984), considerados os dados apenas da capital, o percentual decresce
para 5,2%. Da mesma forma, a ligeira discrepância verificada nesta mesma área
da presente pesquisa pode refletir o momento ainda de consolidação da profis-
são, onde não se atingiu o equilíbrio entre o número de docentes e de profis-
sionais.

Com relação à categoria "Outros", vale destacar que esta não aparece no es-
tudo de 'Mello e é definida da forma mais ampla e diversificada possível nos ou-
tros estudos. De qualquer forma, cabe a observação de que, se em termos mais
gerais do Brasil verifica-se uma certa tendência à diversificação das atividades em
relação às "tradicionais", isto ainda não pode ser detectado em Natal.

4. ÁREA DE ATUAÇÃO: UMA QUESTÃO DE ESCOLHA?

Os estudos iniciais de Mello nos conduzem a São Paulo quando a psicologia
dava seus primeiros passos enquanto profissão regulamentada 13 . O ensino de psi-
cologia se restringia praticamente às universidades - públicas ou confessionais. O
estudo seguinte abrange o estado de São Paulo, mais de dez anos depois. O nú-
mero de psicólogos já foi multiplicado 60 vezes: o número de cursos passa de
70. O terceiro estudo é praticamente uma reafirmação do anterior, abrangendo
entretanto todo o território nacional. Finalmente, o quarto, um estudo sobre
uma psicologia ainda incipiente de uma capital de um dos menores estados da
federação, vinte anos após a obra pioneira de Mello.

O aspecto notável nos dados comparativos apresentados refere-se à virtual
inexistência de diferenças em estudos tão distanciados, geográfica e temporal-
mente como estes. Isto nos leva a questionar as explicações para tal distribuição
que se reportam à simples escolha ou preferência dos profissionais por uma ou
outra das áreas. É evidente que não estamos negando a existência de tal fator.
Todavia, a tarefa de caracterizar uma determinada área profissional exiqe que ca-
minhemos um pouco mais longe: demanda a necessidade de considerarmos o lu-
gar do psicólogo na divisão social e técnica do trabalho, como condição para a
correta apreensão das determinações da base material da sociedade impondo tal
distribu ição.

Escapa ao âmbito do presente trabalho um tratamento mais aprofundado da
questão. Deixo, contudo, a Igumas indicações para a discussão 14 .

Um dos pontos de partida para tal discussão pode ser a análise empreendida
por Figueiredo (1989) acerca da psicologia organizacional:

"(Na) Psicologia do trabalho (... ) a psicologia se traduz na forma mais avan-
çada das determinações do Capital, onde o trabalho do psicólogo se subordina de
forma direta às relações de produção, é que as bases sobre as quais se assentam a
psicologia se desnudam e se deixam entrever mais claramente; é na psicologia do
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1I Ib.lllm qu as formas fetichizadas da ideologia buscam resolver o conflito da
IIIOduçiio, concebendo a sociedade como um conjunto de indivíduos [ustapos-
10 ,I I ionados enquanto mercadoria" (p. 15).

POI esta razão, a psicologia organizacional seria a forma mais avançada da
pSicologia, subordinando-se ao Capital de forma absoluta, "permitindo a consta-
I rçuo do pressuposto falso, reificado, sobre o qual se assenta toda a psicologia"

[p. 15).
A crttica à psicologia organizacional se estende às demais áreas: apenas, ela é

mais n rtida naquela pela forma de sua vinculação à contradição Capital-Trabalho.
S é verdade que, no substancial, as diversas áreas se igualam pela função regula-
dora e adaptativa - portanto, ideológica - que desempenham, as características,
assim como as perspectivas das mesmas devem diferir conforme a importância
r lativa da esfera em questão, sob a perspectiva da contradição principal da socie-
dade capitalista. O papel que joga a psicologia hoje, suas características, sua
própria evolução e suas perspectivas devem ser, portanto, encaradas sob tal

prisma.
Nesse sentido, qualquer análise acerca da situação da psicologia, não pode

deixar de passar pelo reconhecimento das características do Estado brasileiro ho-
je, marcado pelo capitalismo monopolista de Estado - a forma historicamente
mais avançada que o capitalismo atingiu. Isto significa que o Estado pode, obje-
tivamente, definir os "mecanismos de reprodução econômica, social e ideológi-
ca" (Barriguelli, 1988, p.27). O reordenamento das políticas sob a nova ordem
econômica é propiciado pelo golpe de 1964. No bojo deste processo de "mo-
dernização" do Estado livre de obstáculos, se definem também as políticas vol-
tadas para a chamada área do "bem-estar social".

O crescimento relativo das ofertas de trabalho na área organizacional
15es

-
tá obviamente reiacionado com a modernização da economia, a redefinição da
política industrial que redundou no processo de acumulação que recebeu o no-
me de "milagre brasileiro". O novo papel que o Estado assume enquanto orde-
nador da economia leva a um investimento sem precedentes no setor privado 16
assim como a criação e a manutenção de um enorme conjunto de empresas esta-
tais que viabilizam o novo modelo conforme as exigências da reprodução inter-

nacional do capital.

O caráter parasitário da economia no imperialismo é outro elemento funda-
mental para o entendimento da evolução de algumas das áreas da psicologia, co-
mo a saúde e a educação, ou mesmo em algumas modalidades de trabalho na
Ir a organizacional. Nesta fase, a reprodução do capital implica, necessariamen-
10, reprodução do seu contrário, expresso no parasltismo. A objetivação do tra-
11.11110, a incorporação de novas tecnologias leva a sociedade capitalista a produzir
11111.1 imensa quantidade de excedentes ao mesmo tempo em que libera trabalha-
doius produtivos para engrossar o exército de reserva. As camadas médias da so-
(;11'<1 ••<10 r presentam uma das formas de parasitismo, vivendo do consumo dos
IIlldmH!nlOS do capital, ou mais especificamente, parcelas da mais-valia". Cabe
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110 Estado a organização do parasitismo alocando arte dos . .
para ativid~~e: improdutivas (Alves, 1987, p. 15-16t ganhos capitalistas

A definição das políticas educacional e de saúde deve portanto n .
mente ser considerada ~o estudo daquelas áreas de atuaçã~ da PsiCO'IO:i~e~a:\~:
~~r~~~~nte pode ser feito levando-se em conta os aspectos estruturais acima re-

Na área escolar, o psicólogo - fruto da divisão técnica d
Ia - passa a integrar o corpo dos chamados "especia listas do e~s~lnrao~~lhona esco-
la de quem não . . . . ' numa esco-se eXlg_emais a qualificação pela objetivação do trabalho mas tã
somente uma ~ormaçao geral - desqualificada - que se articula co ' t . ao
mento em serviço. m o rema-

se c;~c:ns~~~~ç:~ ~:e:;~:n~:~~i~~sée~~~a~O:Plexa, .in~lusi~e por ser a área onde
parte do contingente de psicólogos. De in~c~Oe~~~:lrSSlonals, e~volvendo, a. maior

:~:;~:::u:~;o';,:~,~~~~~1'--t::~~~h~'~d:~f::::~:::~~:~~::~~;;:::,~d:~:
a _malona daqueles que trabalham na área. Mello (1975 P 46) " b p.ara
çao para este fat O' ,. ja uscava explica-
-o" ,o ~m racy Nogueira, ao falar no processo de "institucionaliza-

ça '. ou. a ~e~dencla cada vez mais generalizada de trabalhar através d
uma mstrturçao. ao invés de fazê-Io autonomamente" e ou para

Se nos detivermos nas características da atua ão 'do . ,
mo no estudo do CFP (1988) ç psicóloqo nessa area, co-
ela não' t notamos que em uma parte considerável dos casos

permite ~equer a sua própria manutenção. Bastos (1988 p 179) e
tra um elevado (ndice de "trabalh . "" . ,. ncon-

:~r;~~;'":~:~:::I~~,;:ç~~;:,~~:::~~::~!';i:~;~~~:,!~~;;:~:~~:;~,~:~
era o ao baixrssirno nrvel salarial da cate oria 18 A . asso
novamente reiterando, relacionadas ao t~abalhO' nã~ ~~:~c~~~vas ~a áre~ estão,
mente, mas à semelhanca d dici mais autonoma-
tituições de saúde predo . a me reina - ~nt.'go modelo dos psicólogos - em ins-

t mmantemente publicas".

as c~~r:a~~n~~~~~I~g~aa v~~e::~~!o ~~~a~~~;g~natecoànfdor~dapelAaqUIai as análises e
trê dé d . _ r ,UZI as. o ongo de quas
res ca as de profissão regu lamentada - f e

análi~~. críti<:a da psicologia. Contudo, c~n~~~m~rl::~~auc:iSg::~r:~~ti~~~~e ~~)a
as cn I:as tem, se fu~damentado nos pressupostos teóricos da psicologia ~ "~in:
~as de dentro dos sistemas psicológicos" "den . d'" . .a psicologia. ' uncian o a Ideologia subjacente

É fundamental reconhecê-Ia, como ponto de partid - . ., . a, nao como Ideológica
mas como a propna manifestação da ideologia (F igueiredo 1989' y ,
prelo) nâ d .' d ' . amamoto no

, ao. a mttrn o-se, por conseguinte, sua "purificação", O fato de torná-ta
como um instrumento de dominação de classes "com de . -
ao p;óprio s~stema'~ (~igueiredo, 1989, p, 8) não' significa c~~~~~,ç~:~x:~~:~:~
~on .ece~ a Imp~rtancla da psicologia - mesmo enquanto ideologia - pois isto
impticaria negar Importância à própria ideologia 19."
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N lAS 8. O estudo em que..stão foi precedido por um trabalho realizado pela mesma
a~tora .para a Fundaç~o Carlos Chagas (Pereira, 1971). Algumas outras publica-
çoes discutiram anteriormente a psicologia, mas sem a extensão do estudo de
Mello (1975), daí o fato de tomarmos o seu como marco inicial. A destacar as
publicações de Cabral (1950) e Azzi (1964-65). '

1. Conforme documento datado de fevereiro de 1989, do Conselho Regional
dI P rcoloqia, 2.a região.

2. Nos estados vinculados ao CRP-02, estão 11 das 77 instituições superiores
d ensino que mantêm cursos de psicologia, assim distribuídos: 5 em Pernambu-

o, 3 na Paraíba, 1 no Ceará, 1 em Alagoas e 1 no Rio Grande do Norte. Destes,
6 são oficiais.

9. Estudo realizado em 1981 e publicado em 1984.

10. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econo' .id d . rntcos
enti a e rnantida pelas associações de classe para estudos econôm icos.

3. O número de egressos do curso de psicologia da UFRN, de acordo com a
Coordenação do Curso, é de 219 até o primeiro semestre de 1989. Alguns ele-
mentos adicionais de modo a estabelecer parâmetros de comparação: o estado
de São Paulo contribui com cerca de 43% de todos os psicólogos em atuação no
Brasil. Por seu turno, o estado conta com 26 cursos superiores de psicologia. Des-
tes, apenas 5 são oficiais e outras 6 são confessionais.

4. Este dado confirma aqueles levantados por Rosas e col. (1988) onde, nas
regiões norte e nordeste, o percentual de psicólogos atuando nas capitais é bas-
tante elevado, geralmente superando 80% do total dos estados. Naquele levanta-
mento, o RN apresentava um índice de 7% contra 14,9% do presente estudo - o
que pode indicar uma maior "penetração" da psicologia em municipios outros
que não as capitais, seguindo a tendência dos estados onde a profissão está mais
estabelecida.

1L Os dados referentes à amostra foram obtidos no trabalho de Bastos e Go-
~TlIde.(1989, p.6). ~á uma certa imprecisão quanto ao número de profissionais
inscntos, talvez devido ao tempo de duração da coleta. Segundo Bastos e G ._
de, o número de psicólogos era de 53.338 em 1985, e de 61.738 em 1988 (p.B)
Rosas e col. (1988). apresentam o dado de 54.458 em 1987 (p.41), de 60.40'
em 1986-87 (p.36) e de 58.277 sem referência ao período (p.39). Tomamos por
~as~ 5~458 por s~ tratar de um dado apresentado de forma completa com a
indicaçâo dos totais pelas regiões administrativas e pelas unidades da federação
sendo a fonte, o próprio CFP. '

12. Foram excluídos aqueles psicólogos fora da psicologia do presente estudo o
que .faz com que os percentuais se apresentem ligeiramente diferentes daqueles
da Figura 1.

5. Os 48 psicólogos restantes enquadram-se em três categorias: aqueles que,
apesar de constarem da relação do CRP-02 não mais residem em Natal; os que
se encontravam, por razões diversas, fora de Nata I na época do estudo; aqueles
que não foram localizados por mudança de endereço ou outra razão; e finalmen-
te, aqueles que, apesar de contactados, não se dispuseram a colaborar na pesqui-
sa. Vale ressaltar que o levantamento em questão fez parte como elemento se-
cundário de um projeto maior que visava a caracterização da psicologia escolar
em Natal.'.

13. A profissão de psicólogo foi regulamentada no início dos anos 60 ·t
e b d - dêrní . r mUI om ora a pro uçao aca erruca da psicoloqia brasileira exista desde a segunda me-
tade do séc~lo ?assado e, mesmo as atividades concernentes à prática psicológica,
desde os primeiros anos deste século (Pessotti, 1988).

14. Alguns autores têm tratado a questão. Entre outros, destaco Campos (1983)
Yamamoto (1987) e Figueiredo (1989). .

7. A nomenclatura "Psicologia Industrial" vem sendo substituída por "Psicolo-
CJiado Trabalho" ou ainda "Psicologia Organizacional", mais recentemente. Nes-
I' tudo, tangenciaremos o debate acadêmico em torno das suas eventuais dis-
unções, adotando a nomenclatura "Psicologia Organizacional" com a definição

ill lu iva de Mello (1975).

15 '. A análise.que Figuei:edo realiza a respeito da área organizacional é exaustiva
e digna de registro pelo rigor com que o trabalho foi conduzido U d I_ .. ma as conc u-
soes do autor se refere à mudança processada no foco da psicolo . ... gla organlzaclo-
nal em virtude do fracasso em assumir a responsabilidade de dete .. - rmmar, com an-
tecrpaçao, a adaptabilidade dos trabalhadores ao emprego· oportunisti t

I I "fenê ,camen e,
e.a se vo ta. aos enomenos socializantes do trabalho" - colocando-se como me-
diador dos Interesses inconciliáveis do Capital e do Trabalho.

16. Conforme. G~~mano (1981), o financiamento do capita I atinge 82,9% do or-
çamento da União, contra 2,7% nas despesas com o "bern-esr . I"
biênio 74/75. ar socra no

6. A estas foram acrescidas ao longo do tempo, algumas outras áreas tais como
as psicologias social, comunitária, hospitalar, forense entre outras. Contudo, a
pouca expressão em termos numéricos destas nos fez agrupá-Ias na categoria
"Outros" - sendo que o detalhamento feito quando necessário.
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x rc m du 5 Ou tr s atividades, sendo que a
das combinações (CFP, 1988, p.174).

111 J) 11 01 clu (.(IJIl um I v ntamento realizado pela revista "Veja em São Pau-
111", 11. li I (ti O d 16 a 22 de outubro de 1989, baseado em dados forneci-
do fi! I1 ntld d de classe, o salário médio do psicólogo recém-formado é de

,:14 I rios M(nimos, e daquele 5 anos após a formatura, de 10,47. Os dados
101 un pr ntados em números absolutos, sendo que a conversão pelo Salário
M(nlmo d época (outubro de 1989) é nossa.

, . A discussão da questão passa pelos próprios fundamentos da psicologia, en-
qu nto uma ciência burguesa, ou seja, marcada pela tradição positivista e pela
pretensão de autonomia e exclusividade de objeto. Já a questão da possibilida-
de de reverter o papel desempenhado pela Psicologia é bastante controversa,
tendo já sido tratada por alguns autores. Em relação aos pontos acima, consul-
tar Nogueira (1978); Campos (1984), Yamamoto (1987; no prelo) e Figueire-
do (1989).
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