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RESUMO 
 
O curso de Psicologia do Campus Arapiraca, Pólo Palmeira dos Índios, foi criado com o 
objetivo de levar a educação superior ao interior do Estado, particularmente, ao Agreste 
alagoano, como parte do Projeto de Interiorização da Universidade Federal de Alagoas. 
Já na sua criação, ele atende às novas tendências e necessidades dos cursos de 
Psicologia, que são as de formar um profissional generalista, apto a lidar com as 
demandas sociais das populações, levando o atendimento psicológico a todas as 
camadas, principalmente aquelas que tradicionalmente não tiveram ou tem acesso a 
estes serviços. A inclusão do curso no Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde 
(PET-Saúde) veio atender a esta missão e ainda proporcionar a discussão da entrada e 
necessidade dos profissionais de Psicologia nas Unidades de Atenção Básica, como 
integrantes das Equipes do PSF ou NASF. Para tanto, 30 alunos do curso de Psicologia 
participam do PET-Saúde Arapiraca, em interação com os alunos dos cursos de Serviço 
Social e Enfermagem (Campus Arapiraca) e Medicina (Campus Maceió). O PET-Saúde 
é um programa do Ministério da Saúde, que visa proporcionar uma formação adequada 
aos estudantes da área de saúde para o trabalho na Atenção Básica, visto que, um dos 
problemas encontrados atualmente no desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família, 
diz respeito à formação inadequada dos profissionais para lidar com as demandas 



trazidas pelas comunidades. Atualmente, os acadêmicos de Psicologia, desenvolvem 
trabalhos nas UBS, acompanhados e orientados por seis preceptores (Psicólogos da 
Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca) e uma tutora (Professora do curso de 
Psicologia do Polo Palmeira dos Índios). Os estudantes realizam atividades junto à 
equipe multidisciplinar nas UBS; objetivando conhecer a comunidade bem como sua 
história através de visitas aos moradores, observação participante ou pesquisa 
documental; identificam a demanda explícita e implícita da comunidade para os 
serviços de psicologia; e realizam atividades junto à comunidade, obedecendo às 
demandas identificadas por ela, através da realização de grupos, salas de espera, visitas 
domiciliares ou atendimento individual. As principais dificuldades encontradas dizem 
respeito ao não conhecimento ou pré-conceito existente por parte dos profissionais que 
formam a equipe, e da comunidade quanto ao trabalho da Psicologia; ausência de locais 
adequados a realização das atividades, visto que os postos de Saúde da Família, em sua 
maioria são pequenos e mal equipados; ausência de transporte para percorrer toda a área 
de abrangência dos serviços; e ausência ou deturpação do conceito de 
interdisciplinaridade. 
 
PALAVRAS-CHAVE : PET-Saúde; Psicologia Social Comunitária; Estratégia Saúde 
da Família; Formação de Psicólogos; Inclusão/Exclusão Social. 
 
 
 
Introdução 
 
 

A formação do estudante de Psicologia é muito abrangente. Desde as mais 
diversas teorias que vão subsidiar sua ação, até as diversas áreas de atuação, o estudante 
deverá passar na academia por uma série de disciplinas e atividades que lhe 
proporcionarão os referenciais e instrumentais para uma boa atuação na vida 
profissional. 

No entanto, o que temos visto com os novos campos de atuação do Psicólogo, 
nas comunidades e nas políticas públicas de saúde e assistência social, é um 
profissional, muitas vezes despreparado para lidar com a realidade e as demandas do 
público atendido. 

Ao procurar os cursos de Psicologia, grande parte dos estudantes vem buscando 
a atuação clínica, educacional ou organizacional, áreas tradicionais da Psicologia, 
exercidas tradicionalmente entre quatro paredes e que restringem o campo de atuação da 
Psicologia. O resultado é uma academia que forma para essas áreas e coloca no mercado 
profissionais despreparados para lidar com as demandas dos programas sociais, 
comunidades e Ongs. Esta realidade não se difere da realidade de formação de outros 
profissionais de saúde. 

Por outro lado, nas comunidades, projetos e programas e Políticas Públicas como 
o PSF, CRAS, CREAS e outros, chegam até a população com a presença de 
profissionais de Psicologia que não receberam a formação adequada ao trabalho com 
essa parcela da população e atuam na comunidade como se estivessem na Clínica. 

Nas comunidades encontramos sujeitos que experienciam a situação de não-
pertencimento e que vivem o processo de dupla exclusão e de “inclusão perversa” 
(SAWAIA, 1999b). Sujeitos esse que são excluídos socialmente e afetivamente por uma 
gama de fatores políticos e sociais, e que tem uma forma de vivenciar suas demandas 



psicossociais diferente dos usuários que procuram os consultórios médicos e 
psicológicos particulares ou de convênios de saúde. 

Segundo Véras (1999, p. 39): 
 
Martins aponta que, no Brasil, políticas econômicas atuais, que poderiam 
chamar-se neoliberais, acabam por provocar, não políticas de exclusão e, 
sim, políticas de ‘inclusão precária e marginal’, ou seja, incluem pessoas nos 
‘(...) processos econômicos, na produção e na circulação de bens e serviços 
estritamente em termos daquilo que é racionalmente conveniente e 
necessário à mais eficiente (e barata) reprodução do capital’ (MARTINS, 
1997, p. 20) 

 
Pensar a inclusão perversa nos programas de governo, significa pensar como, 

diversas vezes os programas como o Saúde da Família são tratados por profissionais e 
governantes: apenas uma forma de oferecer um serviço e convencer a população de que 
ela está sendo assistida. 

Por isso, necessitamos pensar uma atuação no PSF diferenciada da clínica 
particular, sem no entanto perder a qualidade no atendimento. Para a Psicologia, 
estratégias de assistência à saúde não devem ser apenas uma forma de levar assistência 
de qualquer maneira às comunidades, mas de levar assistência com qualidade e dentro 
do contexto de vida e das contingências destas comunidades. 

Para tanto, é necessário em primeiro lugar conhecer as demandas da 
comunidade para os serviços de saúde pública e psicologia comunitária e saber quais os 
sentidos atribuídos pelos usuários das Unidades Básicas de Saúde ao Serviço oferecido 
nas mesmas.  

Com estas questões respondidas, teremos a possibilidade de conhecer a 
atuação das equipes na perspectiva dos usuários, devolvendo aos profissionais como 
esses usuários significam o atendimento e a relação com os profissionais do serviço e 
ainda levar para o ambiente de formação acadêmica estas discussões, preparando os 
futuros profissionais para um atendimento contextualizado, eficiente e não-excludente. 

A inserção dos estudantes neste contexto ainda na formação possibilita que os 
mesmos entrem em contato com a realidade local, com as demandas dos serviços e 
encontrem soluções e formas de atuação diferenciadas e pautadas nas necessidades e 
realidades dos sujeitos atendidos nas comunidades, o que faz parte de uma formação 
crítica em Psicologia e que tem por princípio o compromisso social. 
 
 
1. Metodologia 
 
 
1.1 Procedimentos 
 

O projeto aqui apresentado teve início em abril de 2009 e terá seu término em 
abril de 2010. Está sendo desenvolvido como parte extensiva da formação dos 
estudantes do curso de Psicologia e acontece como prática das disciplinas Psicologia 
Social Comunitária e Estágio Básico 1. Os alunos envolvidos foram selecionados para 
participar do mesmo seguindo dois critérios: produção de texto que discorria sobre seu 
interesse em trabalhar na atenção básica em saúde e coeficiente de rendimento 
acadêmico acumulado. Ao todo, são 12 estudantes bolsistas que desenvolvem atividades 
em Postos e Centros de Saúde do município de Arapiraca e 5 estudantes não-bolsistas, 



sob a supervisão de seis preceptores – Psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde e 
orientação acadêmica de uma tutora, professora do curso. 

Os estudantes inserem-se nas atividades rotineiras dos postos de saúde, 
realizando visitas domiciliares com o preceptor ou outros membros da equipe; pré-
consultas; participação em Campanhas; acompanhamento e orientação a grupos de 
Gestantes, grupos de Hipertensos, grupos de Diabéticos, grupos de idosos, grupos de 
jovens e grupos de homens; palestras das UBS (sala de espera); palestras em Escolas, 
Creches, Associações Comunitárias ou de Bairros, Igrejas, Ongs e outras instituições 
presentes nas comunidades; participação em Reuniões de Equipe da UBS; participação 
em Reuniões para discussão de casos; participação em Eventos ou reuniões da 
Secretaria Municipal de Saúde com o preceptor. 

Realizam também atividades curriculares obrigatórias nas unidades de saúde1 
tais como: atividades junto à equipe multidisciplinar nas UBS; inserção nas 
comunidades para conhecê-la, bem como sua história através de visitas aos moradores, 
observação participante ou pesquisa documental; identificação da demanda explícita e 
implícita da comunidade para os serviços de psicologia; atividades junto à comunidade, 
obedecendo às demandas identificadas por ela e avaliações junto à mesma das 
atividades desenvolvidas para ajuste das ações em conjunto com a equipe de trabalho. 
 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Geral 
 

Realizar atividade de Intervenção Psicossocial como parte da formação em 
Psicologia em Unidades da Estratégia Saúde da Família. 

 
1.2.2 Específicos 
 

• Conhecer as histórias de vida dos usuários dos serviços das UBS através de 
conversas em visitas domiciliares; 

• Identificar quais as demandas que os levam a procurar o serviço e traçar 
estratégia de intervenção para atendê-las; 

• Identificar, junto com os usuários, como eles vivenciam o atendimento nas UBS; 
• Averiguar como eles significam a relação com os profissionais da equipe 

multidisciplinar; 
• Realizar atendimentos e intervenções psicossociais nos postos de Saúde da 

Família junto à comunidade; 
• Avaliar, propor e construir, junto com a população e a equipe multidisciplinar, 

novas estratégias e metodologias para o atendimento das UBS. 
 
 
2 Formação em Psicologia e Atuação na Atenção Primária 

 
 
A Psicologia é comumente identificada como uma ciência e profissão voltas ao 

trabalho e atuação com as elites. Tal identificação se deve ao fato de que em sua 

                                                           
1 Estas atividades têm como referência o Projeto de Extensão “A formação do estudante de psicologia e a atenção às comunidades: 
uma intervenção ético-política da Psicologia Social Comunitária”, de autoria da Profa. Dra. Adélia Augusta Souto de Oliveira do 
Curso de Psicologia – Campus Ufal Maceió, desenvolvido em 2007 e 2008. 
 



história, ela tem se voltado apenas àqueles que podem pagar por ela. Realizando uma 
leitura crítica da história da Psicologia no Brasil, Ana Bock (2003), afirmava em 2003 
que a Psicologia no Brasil, tinha uma história de 40 anos de compromisso com as elites. 

Segundo Yamamoto (2003) uma pesquisa do CFP de 1988, apontou que apenas 
15% da população brasileira tinha acesso aos serviços da Psicologia, enquanto que 85% 
nunca foram atendidos por Psicólogos ou tiveram acesso aos seus serviços. A mesma 
pesquisa apontou que 55,3% dos Psicólogos formados estavam trabalhando na área 
clínica, 11,7% nas Escolas e 19,2% em Organizações e Empresas. 

Em 2001, o Conselho Federal de Psicologia realizou nova pesquisa sobre a 
atuação do Psicólogo no Brasil (YAMAMOTO, 2003) e constatou a manutenção da 
hegemonia da clínica, mas também a ampliação dos serviços pela abertura de novos 
espaços de atuação, entre eles, a atuação no Sistema Único de Saúde. 

Essa ampliação de espaços também causou uma mudança no perfil dos 
profissionais devido a contingências específicas do mercado de trabalho; abertura de 
campos de atuação profissional pela redefinição do conceito de bem-estar e embates no 
plano teórico-metodológico. 

Nesse contexto, vamos encontrar a inserção dos Psicólogos em serviços públicos 
de saúde, desde a década de 70, mesmo que de forma acanhada e precária. Tal inserção 
do profissional do serviço se deu em parte devido à ampliação dos campos de atuação 
do Psicólogo, e em parte devido aos rumos da reforma psiquiátrica, que tirou as 
discussões da saúde mental de dentro dos manicômios e clínicas e as levou até a 
comunidade. (GOYA e RASERA, 2008) 

No entanto várias foram e são as dificuldades encontras pelos profissionais ao se 
depararem com o campo, principalmente no que tange à atenção básica em saúde, por 
não terem encontrado na graduação uma formação adequada para o enfrentamento das 
demandas advindas desta área. 

É importante que retrocedamos um pouco na história para entendermos a 
inserção do Psicólogo na atenção básica à saúde, fazendo uma leitura da própria 
estruturação das políticas de atenção básica em saúde no Brasil. 

Segundo Camargo-Borges e Cardoso (2005), nas décadas de 70 e 80 
acontecimentos políticos, sociais e econômicos, entre eles o Movimento Sanitário, 
denunciavam o fracasso do modelo prestador de serviço, a privatização da assistência 
médica, a crise na previdência social, as altas taxas de mortalidade materno-infantil, o 
aumento de doenças infecto-contagiosas, os altos índices de acidentes de trabalho e 
exigiam novas formas de pensar e fazer saúde no Brasil. 

Tal movimento teve seu ápice em 1986 com a VIII Conferência Nacional de 
Saúde, que aclamou que Saúde deveria ser concebida como resultante do acesso a 
serviços eficientes de saneamento básico, escola, trabalho, saúde e lazer. Esta 
Conferência, bem como os movimentos que lutavam pela saúde no país, garantiram a 
inclusão na Constituição de 1988 da Saúde como um “direito de todos e dever do 
Estado”. (CAMARGO-BORGES E CARDOSO, 2005) 

Com essa garantia na Constituição, em 1990 foi instituído no Brasil o Sistema 
Único de Saúde, que tem por princípios a universalidade no atendimento, a equidade e a 
integralidade nas ações em saúde. Busca ainda a regionalização e hierarquização dos 
serviços, bem como o fortalecimento dos municípios,a descentralização da gestão 
administrativa na saúde e a participação popular nas implantações, decisões e avaliações 
do serviço em saúde pública. 

Uma das Estratégias do SUS é o Programa Saúde da Família (PSF), que tem por 
objetivo levar a atenção primária em saúde a comunidades desassistidas, reduzir custos, 
promover a desmedicalização da medicina e a humanização dos serviços. Recentemente 



foi criado o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), que ampliou junto às equipes 
do PSF o atendimento aos usuários com a inserção de novos profissionais de apoio às 
equipes, dentre eles, o Psicólogo. 

Tanto no PSF, quanto no NASF, um dos problemas comumente encontrados é a 
falta de preparo dos profissionais para lidar com as demandas advindas da população 
atendida. Identificou-se que a formação, embora já tenha passado por várias 
reformulações, ainda deixa a desejar no que concerne à preparação dos profissionais 
para atuar na atenção básica entendendo as relações do sujeito com a sociedade, com os 
outros sujeitos e com o ambiente em que vivem, realizando uma escuta que valoriza os 
saberes populares e busca a resolução dos problemas trazidos pelos usuários em 
conjunto. 

Diante deste contexto, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da 
Educação, criou o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde), que 
busca, numa parceria entre Universidades e Prefeituras Municipais, colocar os 
estudantes em contato com os serviços, ainda no momento da formação, para que estes, 
quando profissionais, ao se deparar com as demandas dos serviços estejam preparados 
para resolvê-las. 

 
 

3 Resultados 
 
 

O PET-Saúde institucional da Ufal em Arapiraca teve dificuldade para iniciar 
suas atividades no Município devido à falta de entendimento da proposta pelos 
profissionais da gestão da Secretaria de Saúde. Para alguns gestores e um grupo de 
preceptores, a entrada dos estudantes no Serviço iria atrapalhar as atividades 
desenvolvidas nos postos e centros de saúde, pois tomaria parte do tempo dos 
profissionais que deveriam supervisionar os estudantes. 

No caso da Psicologia, os preceptores tinham uma visão diferente desta, pois 
entendiam que o número de Psicólogos que atuam na Atenção Básica do Município é 
pequeno diante da demanda existente, visto que, cada equipe do NASF atende entre 9 e 
11 equipes de PSF. Resolvidos os impasses, os 12 alunos bolsistas do curso de 
Psicologia do Polo da Ufal em Palmeira dos Índios, iniciaram suas atividades nos 
Postos e Centros de Saúde onde os preceptores estavam lotados e posteriormente, mais 
5 alunos não-bolsistas. 

Dentre as seis equipes do NASF onde os estudantes estão inseridos, uma delas 
não recebeu bem os estudantes. Na maioria das vezes, foram profissionais de outras 
áreas, que desconhecem ou conhecem de forma deturpada o serviço da Psicologia e que 
por isso não entendem qual a importância da inserção dos alunos na atenção básica ou 
vêem a entrada dos estudantes como uma ameaça, pois acreditam que estão sendo 
avaliados por eles. Para resolver este problema, os estudantes solicitaram reunião com a 
equipe, esclareceram seus objetivos no Serviço e se prontificaram a auxiliá-los nos 
grupos e atividades dirigidas por estes profissionais caso eles necessitassem. Esta 
reunião teve uma ótima repercussão e os alunos começaram a ser vistos como membros 
da equipe, o que diminuiu os atritos. 

Nas seis unidades, a maioria das atividades desenvolvidas é realizada em grupos. 
São grupos que já existiam nos Postos (Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, Mulheres, 
Idosos e Homens) e que os estudantes se inseriram, algumas vezes participando como 
ouvintes, outras como facilitadores dos mesmos, outras como colaboradores. Muitos dos 
grupos eram dirigidos por três, quatro, cinco ou mais profissionais, o que às vezes, 



resultava em um número maior de profissionais presentes nos grupos do que de usuários 
e na ineficiência do grupo. Foi percebido pelos estudantes que tal fato acontecia por ser 
esta a concepção de interdisciplinaridade dos profissionais. Em um dos grupos esta 
questão foi discutida e foi entendido que os grupos poderiam acontecer sob a direção de 
qualquer um dos profissionais, sem a necessidade da presença de todos, e que esta 
direção deveria ser decidida em conjunto, de acordo com as demandas dos grupos. A 
interdisciplinaridade dos saberes foi valorizada e não a multiplicidade de pessoas, como 
acontecia antes. 

Ainda no que tange aos grupos, a proposta das intervenções dos estudantes para 
os grupos, saíram da díade saúde-doença e se estenderam às significações dos usuários 
sobre o seu cotidiano e como lidam com as dificuldades advindas do mesmo, entre elas, 
a saúde. No caso dos idosos, por exemplo, que sempre discutiam sobre diabetes e 
hipertensão, propôs-se a discussão sobre velhice e envelhecimento, qualidade de vida, 
cotidiano e memória psicossocial. Os resultados demonstram uma melhor participação 
dos idosos e um interesse intenso para a discussão destas questões com o aumento do 
número de membros no grupo. 

Foi constatado por uma das duplas de estagiários, que uma estratégia utilizada 
pela equipe do Posto para atrair os usuários era o sorteio de brindes ou o oferecimento 
de lanches. Esta estratégia que a princípio traz o usuário até o Posto, funciona de forma 
precária, visto que, no momento em que nada era oferecido, estes não compareciam às 
atividades, grupos, palestras e campanhas. Neste posto, nos grupos facilitados pela 
Psicologia esta prática foi abolida e foi discutido com os usuários quais seriam os 
ganhos reais da participação deles nos grupos, visto que os temas discutidos e as 
atividades desenvolvidas seriam de interesse deles. 

Devido à grande demanda pela procura para atendimento psicoterápico 
individual, os estudantes reservam, em cinco das unidades, horários para a realização de 
aconselhamento e escuta dos usuários, principalmente quando se trata de uma 
emergência psicológica. Uma vez constatada a necessidade de atendimento 
psicoterápico, estes pacientes são encaminhados a outros serviços. 

As visitas domiciliares também são realizadas em todas as unidades em que os 
estudantes estão inseridos. Estas visitas são realizadas com os preceptores ou com 
outros membros da equipe e tem por objetivo conhecer a realidade e o cotidiano dos 
usuários, apresentar o serviço de Psicologia e realizar escuta e aconselhamento quando 
necessário. Uma das grandes dificuldades na realização destas visitas diz respeito ao 
transporte que é insuficiente ou inexistente. Como uma equipe do NASF atende a até 11 
equipes de PSF, a área de abrangência é muito grande o que dificulta a locomoção e 
consequentemente o trabalho dos profissionais e estudantes. 

As salas de espera tem sido uma dificuldade encontrada em cinco das seis 
equipes. A estrutura dos Postos de Saúde é ainda muito precária, pois funcionam em 
prédios que não comportam o número de usuários. As salas de espera são quentes, 
apertadas e com muito barulho. Quase sempre existe uma televisão ligada em alto 
volume e uma atendente que grita para se fazer ouvir, quando convoca os usuários para 
o atendimento. As soluções encontradas para atingir os usuários mesmo nestas 
condições foram: teatralização de temas, palestras informativas com no máximo 10 
minutos e abordagens individuais. Estas estratégias tem tido bons resultados. Uma das 
equipes, ao perceber que os usuários prestam muita atenção a TV, teve a idéia de exibir 
documentários e palestras nas salas de espera. Atualmente este projeto encontra-se na 
fase de seleção dos vídeos. 

A recepção dos Agentes Comunitários de Saúde aos estudantes de Psicologia foi 
boa em todas as Unidades. A princípio os agentes receberam dos estudantes as 



informações relativas aos objetivos das atividades dos mesmos no Serviço, bem como 
qual o papel da Psicologia na Atenção Básica e quando encaminhar os usuários ao 
Serviço de Psicologia. Os agentes, além de perceberem e valorizarem a presença do 
Psicólogo na Unidade para o atendimento aos usuários, solicitaram que fossem 
realizadas atividades também com eles, principalmente relativas à formação continuada. 
Estas atividades estão acontecendo nos grupos ou terão início no mês de novembro. 

Além das atividades já aqui apresentadas e desenvolvidas diretamente nas 
Unidades, os estudantes realizam o apoio a outras instituições da rede, tais como: Casa 
de Idosos, Casa de Passagem, CAPs, Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador e 
Centro de Reabilitação. 
 
 
Conclusões 
 
 

O curso de Psicologia da Ufal em Palmeira dos Índios é o primeiro e único curso 
de graduação em Psicologia do interior alagoano e o segundo a ser oferecido por uma 
instituição pública no Estado (o primeiro também é oferecido pela Ufal, no campus 
Maceió). Desde sua fundação, é uma preocupação do grupo de professores (que vem 
sendo constituído nestes últimos três anos), oferecer uma formação crítica, 
compromissada e que atenda as demandas sociais da população alagoana. 

O PET-Saúde tem sido assim, uma ferramenta importante para a realização de 
uma formação voltada à realidade social alagoana, de uma forma particular aos usuários 
do Sistema Único de Saúde e principalmente à Atenção Básica. O ingresso da 
Psicologia nas Unidades Básicas amplia as possibilidades de acesso da população aos 
serviços de Psicologia, população esta que historicamente não tinha acesso a Psicologia 
por não poder pagar por ela. 

Os estudantes, por sua vez, entram em contato com esta realidade ainda no 
período de formação e tem a possibilidade de lidar com as nuances e problemas do 
sistema, sob a supervisão de profissionais e professores, o que resulta em uma maior 
possibilidade de resolução das demandas advindas dos usuários, e na ampliação dos 
serviços e atividades da Psicologia junto à comunidade. 

O contato maior dos estudantes de Psicologia com as comunidades resulta não 
só em benefícios para sua formação, como também em benefícios para os usuários (que 
tem o atendimento ampliado e diferenciado) e para a própria Psicologia como profissão, 
que tem sido desmistificada nos contatos tanto com a equipe multidisciplinar quanto 
com a comunidade. 

Faz-se necessário, portanto, a ampliação deste programa, seja por intermédio do 
próprio ministério, seja pela Universidade ou pelo colegiado do curso, para que mais 
estudantes sejam incluídos no mesmo e mais comunidades sejam atendidas, o que pode 
resultar numa re-significação do serviço, das atividades, da formação e da profissão. 
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