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ATA DE REUNIÃO
INEP e entidades da Psicologia debatem a

Revisão da Classificação dos Cursos de Educação Superior no Brasil

Data: 15 de outubro de 2018

Local: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Brasília, DF.

Assunto: Revisão da Classificação dos Cursos de Educação Superior no Brasil, a partir do sistema CINE, da Unesco1

Presentes:

Conselho Federal de Psicologia: Norma Celiane Cosmo (Conselheira Tesoureira), Daniel Arruda Martins (Gerente de Relações

Institucionais)

- Associação Brasileira de Ensino de Psicologia: Ãngela Soligo (Presidente)

Federação Nacional dos Psicólogos: Fernanda Magano (Vice-presidente)

- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP:

CGCES Coordenação Geral do Censo da Educação Superior:

Patrícia Carolina Santos Borges, Nara Núbia Vieira

CGCQTI Coordenação Geral de Controle de Qualidade e Tratamento da Informação:

Renan Carlos Dourado, Carlos Augusto dos Santos Almeida, Juliana Marques da Silva.
 

Inicialmente, a representação da Psicologia agradeceu pelo atendimento ao pedido da reunião, enfatizando a

importância do diálogo. Em seguida, solicitou elucidações sobre as motivações para essa revisão da classificação e os

critérios para escolha do Eixo Ciências Sociais e comportamento.

As entidades da Psicologia apresentaram as seguintes preocupações:

1. Situar a Psicologia no Eixo Ciências Sociais e Comportamento representa reducionismo da concepção de

Psicologia, pois não expressa e exclui, em certa medida, a diversidade da complexidade humana, que é social mas

também cultural, psicológica, biológica; simplifica e não contempla a diversidade teórica, em que várias

concepções situam seu objeto para além e em dimensões mais profundas ou mais abrangentes que o

comportamento. O eixo não expressa, também, a diversidade de campos de atuação/inserção da Psicologia.

Uma segunda preocupação refere-se à inserção da Psicologia nas políticas públicas, de modo predominante as de

Saúde e Assistência Social, e também as de Educação, que hoje representam os campos majoritários de atuação

dos psicólogos. Situar no eixo Ciências Sociais não poderia significar deslocar o foco nesse campo relevante de

trabalho e minimizar a importância da atuação da Psicologia nessas políticas? As diretrizes curriculares que

acabamos de propor, fruto de amplo debate da categoria, e que tramitam no CNE, enfatizam as políticas públicas,

em especial Saúde, Assistência Social e Educação. A inserção no eixo Ciências Sociais poderia ser um obstáculo ou

contradição com nossas diretrizes?

Com a proliferação de Cursos de Graduação em Psicologia, muitos deles de qualidade questionável e a tendência

à redução de investimentos no ensino superior, situar a Psicologia nas Ciências Sociais não poderia colocar em

risco o princípio da formação presencial, aprovado entre nós e construído em consonância com as diretrizes

curriculares para o campo da saúde?

A partir desses questionamentos, foram fornecidas pelos técnicos do INEP as seguintes informações:

1. Esse sistema de classificação foi proposto pela UNESCO, com o objetivo de padronizar a classificação

internacionalmente para produção de dados comparáveis relativos à educação nos diversos países do mundo,

não somente relativos ao ensino superior, mas de todas as etapas educacionais. O objetivo da classificação é

produzir dados e indicadores comparáveis entre os países. A classificação da Unesco vem facilitar a comparação

internacional mediante dados estatísticos sobre os sistemas educacionais.

 

1 CINE: Classificação Internacional Normalizada da Educação - Áreas de Formação e Treinamento CINE F 2013, disponivel em:

httpzl/portal.inepgov.br/documents/186968/484154/Classifica%C3%A7%C3%A30+Internacional+Norma_lizada+da+Educa%C3%A7%C3%A30/

5692cd4e e222 47ad b3ad 8b6c5f7623ea?versíon=1.0



No caso das políticas de formação no ensino superior, estabelecimento de diretrizes, definição de linhas de

financiamento para pesquisas, não há ou haverá qualquer relação de indução ou direcionamento a partir da

classificação da UNESCO.

2. Uma informação importante é que essa classificação existe desde a década de 1970, sendo que sua última

revisão, quanto às áreas de formação e treinamento, foi feita em 2013. Desde a versão de 1997, a qual foi

utilizada como referência para a classificação dos cursos do Brasil em 2000, a Psicologia está situada na área geral

de Ciências Sociais. Naquela versão, a área geral chamava se Ciências Sociais, Negócios e Direito. Na proposta

atual essa área geral foi dividida em Ciências Sociais, Jornalismo e Informação (onde está inserida a Psicologia, na

área específica Ciências Sociais e comportamentais) e Negócios, Administração e Direito.

Mesmo estando a Psicologia inserida na Grande Área de Ciências Socias desde 1997, jamais essa classificação foi

indutora das políticas de formação, pesquisa e financiamento.

3. O princípio classificatório é o conteúdo temático predominante, relativo ao conjunto dos países, não somente ao

Brasil. E esse resultou de pesquisas feitas em todo o mundo, organizadas pela UNESCO. O INEP reconhece que

essa classificação da Psicologia é reducionista, assim como em outras áreas, mas ressalta que, de certo modo,

toda classificação com essa amplitude resulta em reducionismo.

De todo modo, essa classificação tem permitido a produção de dados descritivos e comparativos, e esse é o seu

objetivo. Sugere se conhecer a publicação: Education at a Glance 2018 OECD INDICATORS 2

4. Quanto à preocupação com o possível choque com as diretrizes da Psicologia e sua inserção nas políticas

públicas, reiterou se o respeito às políticas nacionais de formação, às diretrizes curriculares, à inserção

profissional da Psicologia no campo da saúde e outras políticas públicas.

Foi enfatizado também que há o reconhecimento do CFP como um Conselho forte na defesa da área e da

categoria, e que isso também é garantia de respeito às políticas nacionais de formação em Psicologia.

5. Com relação à preocupação das entidades da Psicologia com a precarização, há o reconhecimento da pertinência

com essa preocupação, mas a classificação proposta não tem esse objetivo, sendo que até hoje isso não

aconteceu como consequência dessa classificação.

6. Um ponto importante refere se à publicização dos dados e da própria manifestação das IES. Embora essa

classificação já exista desde 1997, ela é desconhecida da maioria das pessoas que atuam na formação, e a

manifestação que compõe uma das etapas do Projeto de revisão da classificação dos cursos, é uma forma de

socialização dessa informação.

Há grande interesse da equipe do INEP em mostrar os dados, as análises que produziu e discuti-las com a

categoria.

7. A equipe acredita que, para essa classificação em curso, não é possível sugerir alterações quanto às áreas gerais e

específicas, uma vez que são utilizadas para as comparações internacionais, mas quee sim possível produzir

reflexões e documentos sugerindo discussão, que podem ser encaminhadas ao INEP, que remeterá à

representação da UNESCO no Brasil para registro do organismo internacional para futuras discussões da CINE.

Ao final da reunião, tendo sido explicitadas as preocupações e sanadas as dúvidas, reafirma-se o caráter

descritivo/comparativo e não indutivo de políticas nacionais de formação desse processo de revisão da

classificação, bem como o respeito às Diretrizes Curriculares da Psicologia.

As entidades da Psicologia assumiram o compromisso de seguir dialogando e de promover:

o A participação da equipe do INEP em uma mesa no próximo encontro Nacional da ABEP;

0 A produção de um ext analítico, por parte da categoria, a ser enviado ao INEP e remetido à representação da

, para r gistro.  
Brasília, 16 de outubro de 2018.

MM Via/ w;  
    

  

    

 

Norma Celiane Cosmo / Angela Soligo Fernanda Lou Sans Magano Nara Núbia Vieira
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Patricia Clarolina Sªntos Borges Renan Carlos Dourado CarlosAúguáterd'js S. Almeida Julian a ues da Silva
Coordenadora de Articulação e Coord. Substituto de Estatísticas, Economista Coordenadora de Estatísticas

Monitoramento do Censo Superior Indicad. e Cont. de Qualidade do CGCQTI/Deed/Inep Educacionais Comparadas

CGCES/Deed/Inep Censo Superior GCQTI/Deed/Inep CGCQTI/Deed/Inep

 

2 Disponívelem:http://download.inep.gov.br/acoes internacionaisleag/documentos/2018/EAG Relªtorio na integragdf


