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RESUMO 

 

Em Angola o surgimento da Psicologia é recente. Os primeiros cursos surgiram há treze 

anos. Considerando esse cenário, esta pesquisa partiu do pressuposto de que mapear o 

campo profissional da Psicologia é condição básica para identificar problemas, discutir 

questões e prospectar cenários que possam conduzir a um crescente reconhecimento do 

papel social que a Psicologia, como ciência e profissão, cumpre em Angola. A pesquisa 

partiu do seguinte questionamento: como se estrutura o exercício profissional e o processo 

de formação do psicólogo em Angola? Para responder à questão, foi desenvolvido um 

estudo com o objetivo de descrever a dinâmica da profissão de psicólogo em Angola, 

caracterizando seu exercício e construindo um quadro atualizado da sua formação 

acadêmica e complementar. A pesquisa foi desenvolvida em três estudos articulados, no 

período de Janeiro a Agosto de 2012, sendo que cada estudo teve características 

metodológicas próprias. O primeiro descreveu as bases históricas do processo de 

profissionalização da Psicologia em Angola, o segundo analisou o processo de formação 

do psicólogo em Angola e o terceiro abordou três temáticas: inserção dos psicólogos no 

mercado de trabalho, competências profissionais e estratégias de qualificação e 

requalificação e vínculos com a profissão e área de atuação. Nessa última temática, foi 

pesquisada a escolha profissional dos psicólogos e o valor social atribuído à profissão e o 

comprometimento dos psicólogos com a profissão e área de atuação. Constatou-se que a 

profissionalização da Psicologia é um percurso ainda em construção, com vários desafios, 

dentre eles a despartidarização da profissão, a criação de uma entidade que congregue os 

profissionais e que regule a profissão e a “demarcação das águas” entre o exercício 

profissional do psicólogo e o do profissional formado em Ciências da Educação. Quanto à 

formação em Psicologia, verifica-se uma expansão de cursos, mas sem a necessária 

qualidade de formação. Por outro lado, a profissão apresenta muitas fragilidades, a saber: 

alto índice de desemprego, como reflexo da pouca oferta de trabalho e do descompasso 

entre habilidades e demandas do mercado; fraco investimento dos profissionais em 

qualificação profissional; baixa remuneração; inserção em várias organizações, 

comprometendo a qualidade do trabalho; e o foco em atividades consideradas tradicionais. 

No que se refere ao desenvolvimento de competências e estratégias de qualificação, a 

pesquisa mostrou que competências críticas para a inserção do psicólogo no trabalho não 

têm recebido a devida atenção durante a formação, nem têm sido buscadas por um bom 

número de profissionais em outras formas de qualificação. Quanto à escolha da profissão, 

os resultados somam-se aos demais estudos a respeito, ao se constatar que os psicólogos 

escolhem esse campo de atuação de forma livre, guiando-se pela vocação, habilidades e 

interesses. Quanto ao comprometimento com a profissão, verificou-se que os psicólogos 

estão comprometidos com a profissão, sendo que a base afetiva é mais elevada que a base 

calculativa, tanto no comprometimento com a profissão quanto com a área de atuação. 

Outro aspecto relevante é o fato de os que exercem a profissão estarem mais fortemente 

comprometidos e, entre eles, a intensidade do vínculo ser maior no grupo que atua 

exclusivamente no campo da Psicologia. Em relação ao valor social atribuído à profissão, a 

pesquisa mostrou que os profissionais percebem a profissão com uma imagem positiva, 

apesar de considerarem ser mal remunerada. Finalmente, a pesquisa constatou que a maior 

parte dos psicólogos não pretende abandonar a profissão nem a área de atuação. 

 

Palavras-chave: Psicologia em Angola; profissionalização da Psicologia; competências 

profissionais; escolha da profissão; comprometimento com a profissão. 
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ABSTRACT 

 

In Angola the emergence of psychology is recent. The first courses were taught thirteen 

years ago. Thinking about this scenario, this research assumed that map the professional 

field of Psychology is a basic condition to identify problems, discuss issues and exploring 

scenarios that could lead to a growing recognition of the social role of Psychology as a 

science and profession, in Angola. The research started from the following question: how 

is structured the professional and the formation process of the psychologist in Angola? To 

answer the question, the study was conducted in order to describe the dynamics of the 

psychologist profession in Angola, by describing its activity and create an updated picture 

of its’ academic and complementary education. The research was conducted in three 

studies articulated in the period between January and August 2012, in which each study 

had their specific methodological characteristics. The first study described the historical 

bases of the process of professionalization of psychology in Angola, the second analyzed 

the process of training of psychologists in Angola and the third addressed three themes: 

integration of psychologists in the labor market, skills and strategies for training and 

retraining and links with the profession and area of expertise. In this last theme was 

researched the choice of professional psychologists and social value attributed to the 

profession and commitment of the psychologists to the profession and area of expertise. It 

was found that the professionalization of psychology is a route under construction, with 

several challenges, among them to limit the political parties’ influence, the creation of an 

entity that brings the professionals together and that regulates the profession and 

distinguish between the activities of professional psychologist and professional graduated 

in Education Science. As for the degree in psychology, there is an expansion of courses, 

but without the necessary quality training. In the other hand, the profession has many 

weaknesses, namely: high unemployment, reflecting on the low labor supply and the 

mismatch between skills and market demand; weak investment from professionals in 

professional training; low pay; inclusion in various organizations compromising the quality 

of work; and focus on activities considered traditional. With regard to skills development 

and training strategies, research has shown that critical skills required for psychologist to 

enter in the workplace have not been receiving the proper attention during training; neither 

are been pursued by a significant number of professionals in other forms of qualification. 

As for the choice of the profession, the results add to the others on the point, to note that 

psychologists choose this field of work freely, guided by vocation, ability and interests. As 

for the commitment to the profession, it was verified that psychologists are committed to 

the profession, being the affective basis higher than the continuance base, both in 

commitment to the profession and with the area of expertise. Another relevant aspect is the 

fact that those who practice the profession are strongly committed, among these, the 

intensity of the bond is greater in the group that operates exclusively in the field of 

Psychology. Regarding to social values attributed to the profession, research has shown 

that professionals perceive the profession has having a positive image, although they 

consider to be underpaid. Finally, the survey found that most psychologists do not intend to 

leave the profession or area of expertise. 

 

Keywords: Psychology in Angola; Professionalization of Psychology; Professional Skills; 

Choose the Profession; Commitment to the Profession. 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 

Situada na África Subsaariana, Angola é o quinto país de maior dimensão da região 

com uma superfície de 1.246.700 km2, uma costa de 1.650 km e uma fronteira terrestre de 

4.837 km. Angola é limitada, ao Norte, pela República do Congo Brazaville e pela 

República Democrática do Congo; ao Leste, pela República Democrática do Congo e pela 

Zâmbia; ao Sul, pela Namíbia; e, a Oeste, pelo Oceano Atlântico, abrangendo ainda o 

enclave de Cabinda, situado ao Norte, entre o Congo Brazaville e a República Democrática 

do Congo. A sua divisão político-administrativa compreende 163 municípios e 18 

províncias e, apesar de não ter sido realizado nenhum censo geral da população desde 

1975, estima-se que a população de Angola seja de aproximadamente 19 milhões de 

habitantes. 

Segundo o Relatório de 2012 da revista Perspectivas Econômicas em África (PEA, 

2012), Angola é o segundo maior produtor de petróleo de África, depois da Nigéria, com 

uma capacidade instalada de mais de 1.9 milhões de barris de petróleo por dia. Ainda 

segundo a mesma fonte, o setor mineiro, dominado pelo petróleo, é responsável por 47% 

do PIB total, enquanto os diamantes representam apenas 1%. O setor não petrolífero 

representa mais de 50% do PIB, com a construção, agricultura e indústria a apresentarem 

10%, 8,1% e 6,4% respectivamente. 

Angola tem sido capaz de manter a paz e a segurança, desde 2002, ano em que 

terminou a guerra civil, o que tem propiciado a reconstrução do país e o seu crescimento 

econômico, emergindo como uma potência regional. Não obstante, o país enfrenta enormes 

desafios para a redução da pobreza e do desemprego e o aumento do índice de 

desenvolvimento humano. Segundo dados do Relatório de 2011, do Fundo das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Angola ocupa o 148º lugar entre 182 países no 

Índice de Desenvolvimento Humano. 

Segundo o PEA (2012), a sociedade angolana é uma das mais desiguais do mundo, 

com um Índice de Gini
1
 de 58.6 em 2009. O crescimento econômico está principalmente 

concentrado em Luanda, que produz cerca de 75% do PIB e tem um terço da população do 

país. O Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População (IBEP, 2010), realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística, revelou que 33,6% da população vive abaixo da linha da 

pobreza, sendo 14,9% na área urbana e 56,2% na área rural. Ainda de acordo com o IBEP, 

apenas 1,5% da população têm telefone da rede fixa, 40,4% têm acesso a telefone da rede 

móvel, 4,1% têm acesso a computador e somente 0,7% têm acesso à internet a partir de 

casa. 

Quanto ao ensino superior, a primeira instituição surgiu em 1963, a Universidade 

de Angola e, até 1999, existia apenas uma Instituição de Ensino Superior, a Universidade 

Agostinho Neto (UAN), nome dado em homenagem ao primeiro presidente do país, em 

substituição à anterior designação. No início da década de 2000, surgiram as primeiras 

Instituições de Ensino Superior privadas, com os primeiros cursos de Psicologia. 

Não obstante a recenticidade dos cursos, é notório o crescimento e o 

reconhecimento da importância do campo, tanto pela demanda apresentada pelas 

organizações quanto pelo número crescente de cursos e estudantes interessados por essa 

formação. 

Entretanto, no mundo do trabalho, os profissionais do campo vão desenvolvendo 

atividades fragmentadas e, por isso, não possuem uma visão da totalidade do contexto em 

                                                           
1
 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Ele indica a diferença entre os rendimentos dos mais 
pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor 
zero apresenta a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor um (ou cem) indica 
desigualdade máxima (IPEA, 2004). 
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que se inserem. Muitos profissionais usam técnicas e concepções pouco conhecidas e de 

validade incerta, sem a necessária base científica, e a intervenção profissional é orientada 

mais pelas respostas já conhecidas do que pelo exame cuidadoso das situações (Saveia, 

2009). Por esse motivo, a Psicologia, em Angola, não se tem diferenciado efetivamente de 

outros campos do conhecimento, e apenas recentemente começou a despertar o interesse 

pelo seu estudo. Assim, o cenário ainda é incipiente, principalmente para aquelas 

atividades que vão além das tradicionais. 

O cenário incipiente, aliado ao atual crescimento e às necessidades do país, além da 

presença de grandes corporações estrangeiras, abrem boas perspectivas de trabalho para os 

profissionais do campo, especialmente para os psicólogos organizacionais e do trabalho. 

Configura-se, portanto, uma nova fase de desafios para o psicólogo em Angola, embora a 

intervenção e ajuda desse profissional, na resolução dos problemas apresentados, 

dependam de uma atuação alicerçada em conhecimento científico avaliado criticamente e 

isento de modismos.  

Por outro lado, transformar a Psicologia em objeto de estudo permanente, é um 

desafio que possibilitará uma reflexão sobre seus compromissos sociais, problemas, 

desafios e limites, de modo a impulsionar mudanças. Só investigando a Psicologia, o que 

fazem seus profissionais e que dificuldades enfrentam é que esse campo poderá construir e 

reconstruir seu projeto futuro. 

Em Angola, os profissionais da área herdaram uma linha de pensamento gerada em 

contextos estrangeiros, muitas vezes de difícil compreensão por causa das diferenças 

socioculturais. Nesse sentido, pesquisas sobre a Psicologia e sobre a atuação dos 

profissionais serão sempre relevantes, na busca de mecanismos explicativos da situação 

atual. 
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É no cenário acima descrito que se realizou a pesquisa cujo problema pode ser 

melhor delimitado com a interrogação que se segue. 

Como se estrutura o exercício profissional e o processo de formação do psicólogo 

em Angola? 

Assim sendo, e para responder à questão de pesquisa, foram desenvolvidos estudos 

com o objetivo de descrever a dinâmica da profissão de psicólogo em Angola, 

caracterizando o seu exercício e construindo um quadro atualizado de sua formação 

acadêmica e complementar. 

A pesquisa foi desenvolvida em três estudos articulados, no período de Janeiro a 

Agosto de 2012. Cada estudo compreendeu objetivos específicos do trabalho e teve 

características metodológicas próprias. A seguir, apresentam-se as etapas explicitadas na 

forma de objetivos específicos. 

Estudo 1:  

I. Descrever as bases históricas do processo de profissionalização da 

Psicologia em Angola. 

Estudo 2: 

II. Analisar o processo de formação do psicólogo em Angola. 

Estudo 3:  

III. Caracterizar o processo de inserção dos psicólogos no mercado de trabalho. 

IV. Analisar as competências profissionais e as estratégias de qualificação e 

requalificação. 

V. Analisar o processo de escolha profissional dos psicólogos e o valor social 

atribuído à profissão. 

VI. Caracterizar o comprometimento dos psicólogos com a profissão e com a 

área de atuação. 
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Ao serem propostos os três estudos articulados, partiu-se do pressuposto de que 

mapear o campo profissional da Psicologia é condição básica para identificar problemas, 

discutir questões e prospectar cenários que possam conduzir a um crescente 

reconhecimento do papel social que a Psicologia, como ciência e profissão, cumpre em 

Angola. 

Vários são os trabalhos que se dedicam a estudar a Psicologia nos países mais 

desenvolvidos, mas poucos são os que se têm dedicado ao estudo desse campo em Angola. 

Assim, com esta pesquisa, procurou-se cobrir, de alguma forma, a insuficiência de 

trabalhos no contexto africano, especificamente em Angola. Mais especificamente, a 

importância e relevância desta pesquisa reside no fato de: 

a) Apresentar o atual estado do exercício profissional da Psicologia em Angola, 

passando pelo seu histórico e seu processo de institucionalização, o que poderá 

servir de incentivo para outros profissionais e permitirá levar para dentro das 

salas de aulas conhecimento atualizado sobre a profissão. 

b) Realizar um amplo estudo, que permita avaliar as transições do campo e as 

tendências inovadoras para subsidiar a elaboração de políticas no âmbito da 

formação e da atuação profissional. 

c) Diagnosticar a realidade do psicólogo angolano, proporcionando subsídios para 

avaliar e rever a formação que está sendo dada aos futuros profissionais, 

exigência fundamental para uma atuação ética e responsável. 

d) Fornecer insumos para que entidades científicas, profissionais e governamentais 

possam promover políticas e programas que sirvam para orientar a profissão 

para os seus objetivos maiores, justificando, dessa forma, sua existência. 
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e) Contribuir para um melhor conhecimento da categoria, favorecendo a 

consolidação de linhas de pesquisa que tomem as práticas profissionais como 

objeto legítimo de investigação. 

f) Fornecer aos estudantes, iniciantes em Psicologia, aspectos importantes da 

realidade da profissão, e aos estudantes interessados em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, subsídios sobre categorias da área, estudadas em 

ambiente local. 

g) Fornecer subsídios sobre as principais atividades realizadas pelos psicólogos, 

níveis de comprometimento, bem como sobre as situações de emprego e 

desemprego. 

Além da Introdução aqui apresentada e das Considerações Finais, este trabalho está 

estruturado em outras três partes que correspondem a cada um dos estudos que 

constituíram a pesquisa. A Introdução inclui esta breve apresentação do trabalho, com 

destaque para o problema de pesquisa, os objetivos e a relevância do estudo. O primeiro 

estudo, que foca as bases da profissionalização da Psicologia em Angola, apresenta o texto 

“A profissionalização da Psicologia em Angola: um percurso em construção”. Nele, são 

apresentados os eventos marcantes do percurso da Psicologia no país e os respectivos 

períodos, o fazer psicológico, os profissionais envolvidos e o contexto do país. São 

também apresentados fatos sobre o processo de institucionalização da profissão. O segundo 

estudo traz o texto “A formação em Psicologia em Angola”, onde se apresentam 

informações sobre o subsistema do ensino superior no país e sobre as instituições que 

oferecem o curso de Psicologia, analisando-se a formação que vem sendo promovida por 

essas instituições formadoras. O terceiro e último estudo é composto por três seções. A 

primeira tem início com o texto “Inserção profissional do psicólogo”, onde é apresentado 

um panorama da inserção do psicólogo no mercado de trabalho, as atividades 
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desenvolvidas, os sentimentos em relação ao trabalho e as abordagens teórico-

metodológicas que fundamentam suas atividades. No segundo texto, “Competências 

profissionais e estratégias de qualificação e requalificação”, como diz o próprio título, 

analisam-se o domínio das competências profissionais e as estratégias usadas para a 

qualificação e requalificação. Finalmente, o texto “Vínculos com a profissão e área de 

atuação: um olhar sobre a escolha, comprometimento e valor social da profissão” analisa o 

processo de escolha da Psicologia como profissão, os níveis de comprometimento com a 

profissão e a área de atuação bem como a imagem social que os psicólogos têm da própria 

profissão. Ao finalizar o trabalho, são feitas as últimas considerações que sintetizam os 

resultados e as discussões de todos os estudos. 

Ao longo dos textos, procura-se amparar as discussões e conclusões em 

experiências de outros países, não para copiar, mas como ponto de partida para reflexões 

sobre a realidade da profissão em Angola. Para tanto, optou-se por dar preferência às 

experiências de Portugal e do Brasil, não apenas pela proximidade e afinidade cultural e 

linguística, mas também pela influência que exercem no campo da Psicologia em Angola, 

quer pelo número de profissionais angolanos formados nesses países, quer pela bibliografia 

e instrumentos de medida neles produzidos e “importados” pelos psicólogos angolanos. 

Em relação ao Brasil, acresce-se o fato de este trabalho, mais especificamente o terceiro 

estudo, ter tido a motivação de replicar os instrumentos usados na pesquisa sobre o campo 

da Psicologia no país, como ficará evidenciado na seção sobre o método do estudo.  
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ESTUDO I 

A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PSICOLOGIA EM ANGOLA:  

UM PERCURSO EM CONSTRUÇÃO 

 

Com este estudo, procura-se fazer um resgate do percurso da profissionalização da 

Psicologia em Angola, desde a independência do país até a atualidade. Como afirmam 

Schultz e Schultz (2012: 2), “...o conhecimento histórico organiza a desordem e estabelece 

um significado ao que parece ser um caos, colocando o passado em perspectiva para 

explicar o presente”. Num primeiro momento apresenta-se um breve resgate histórico da 

profissionalização da Psicologia, de modo geral, seguindo-se o método do estudo e os 

eventos marcantes do percurso da Psicologia em Angola. A institucionalização da 

Psicologia no país é outro tópico que marca o texto. 

 

A profissionalização da Psicologia 

A profissionalização da aplicação do conhecimento produzido pela Psicologia, 

segundo Malvezzi (2010), ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX, em 

um período aproximado de 50 anos, embora a produção e a aplicação de conhecimentos 

sobre os processos psicológicos existam desde os primórdios da história humana. 

Uma retrospectiva histórica da profissionalização do psicólogo pode ser encontrada 

em Malvezzi (2010). Segundo o autor, foi em meados do século XVI que apareceu pela 

primeira vez o vocábulo psychologia, na língua latina, para designar o estudo ou a ciência 

da alma, que era um campo de saber integrado à Teologia e à Anatomia. Na época, os 

fenômenos e os eventos estudados incluíam questões como os fantasmas, a transmissão do 

pecado original, a ação da alma sobre o corpo e a possessão demoníaca. Ainda segundo o 
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autor, a alma era assumida como um elemento essencial da vida e inspirava as explicações 

sobre o funcionamento psíquico. 

Como conceito, a Psicologia surgiu aos poucos, a partir das contribuições de 

filósofos como Descartes, Malbrache, Leibniz e Locke, entre outros pensadores que 

estudavam os processos psíquicos, por meio da busca de critérios do conhecimento, das 

condições produtoras das certezas, da explicação da consciência e da avaliação das 

transgressões (Malvezzi, 2010). Não obstante o desenvolvimento de tais ideias, que 

alicerçaram a constituição do campo de conhecimento, ele apenas foi reconhecido como 

autônomo na segunda metade do século XIX.  

Na mesma direcção, Schultz e Schultz (2012) advogam que o século XIX é o ponto 

de partida para o entendimento das questões complexas que definem e dividem a 

Psicologia atual, por tratar-se de um período em que ela se tornou uma disciplina 

independente, com métodos de pesquisa distintos e fundamentação teórica. Foi o momento 

em que os filósofos estabeleceram a justificativa teórica para uma ciência dedicada à 

natureza humana. O passo seguinte seria a transformação da teoria em realidade, o que 

ocorreu logo, graças aos psicólogos que proporcionaram o tipo de experimentação que 

viria completar a fundação da nova Psicologia. Somente quando os pesquisadores 

passaram a confiar na observação e na experimentação cuidadosamente controladas para a 

mente humana é que a Psicologia começou a adquirir uma identidade distinta das suas 

raízes filosóficas (Schultz & Schultz , 2012). 

O reconhecimento do campo marcou uma etapa importante, por abrir o espaço 

necessário à criação da profissão do psicólogo. Percebe-se que foi ainda no século XIX, em 

concomitância com a reorganização de outras ocupações já tradicionais (médicos, 

engenheiros, etc.), que surgem os primeiros sinais de uma profissão alicerçada no 

conhecimento sobre o comportamento humano. Na época, e segundo Koppes (2007), já 
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eram encontrados, em diversos países, laboratórios, revistas, disciplinas acadêmicas, 

associações e serviços profissionais que levavam o nome de Psicologia. 

O conjunto de atividades que veiculava a divulgação, o ensino e a aplicação dos 

conhecimentos no campo da Psicologia fomentou a representação de um novo profissional 

dedicado à aplicação dos conhecimentos sobre os processos psíquicos aos problemas 

existentes na sociedade.  

Mas foi a partir da diferenciação ocupacional produzida nos distintos campos de 

trabalho, como fruto da arquitetura burocrática para o aproveitamento do avanço 

tecnológico, que o exercício da profissão de psicólogo e de outras atividades ocupacionais 

foi paulatinamente submetido a controles advindos da lógica do conhecimento científico, 

reificada no conceito de competência técnica (Malvezzi, 2010). Essa condição, segundo o 

autor, incitou a criação e a visibilidade de trajetórias profissionais que se impunham sobre 

os indivíduos e sobre os serviços, fazendo com que a formação profissional formal, 

adquirida em alguma instituição acadêmica apropriada, se tornasse etapa obrigatória para o 

desempenho da grande maioria das atividades técnicas, caracterizando a existência de 

alguma trajetória. A profissão de psicólogo integrou e foi produto dessa racionalidade 

dentro desse palco. 

Não obstante os sinais visíveis dos serviços profissionais focados no 

comportamento humano no século XIX, somente nos anos seguintes à Primeira Guerra 

Mundial (1919) é que a Psicologia aparece claramente configurada no quadro das 

atividades ocupacionais, já sob o formato de profissão institucionalizada. 

As guerras foram uma força contextual que ajudou a estruturar a Psicologia 

moderna, criando oportunidades de trabalho para os psicólogos (Schultz & Schultz, 2012). 

Os autores ressaltam as experiências dos psicólogos americanos que colaboraram no 

esforço das duas Guerras Mundiais, acelerando o desenvolvimento da Psicologia aplicada e 



24 
 

ampliado a sua influência para áreas como seleção de pessoal, testes psicológicos e 

psicologia aplicada à engenharia. A partir daí, a nova área cresceu rapidamente, tornando-

se, atualmente, uma das mais populares entre os estudantes de diferentes países (Schultz & 

Schultz, 2012). 

Neste momento, importa fazer uma incursão, ainda que curta, no processo de 

profissionalização da Psicologia, em duas realidades culturalmente próximas à realidade 

angolana: Portugal e Brasil. 

Em Portugal, como país colonizador de Angola, a Psicologia surge, no início do 

século XX, como elemento subsidiário das Ciências da Educação, seguindo um percurso 

complexo até a sua institucionalização (Borges, 1986). Segundo essa autora, após a 

proclamação da República Portuguesa em 1911, surgiram, em Lisboa e Coimbra, as 

Faculdades de Letras e as Escolas Normais Superiores. Nelas, nos cursos de Filosofia e de 

Ensino Primário, insere-se a disciplina Psicologia, com laboratórios de Psicologia 

Experimental. Em finais dos anos de 1950, os estudantes de Filosofia começaram a ter a 

possibilidade de defender seus trabalhos de fim de curso na área de Psicologia, devendo, 

para tal, frequentar um seminário em Psicologia, ministrado por um profissional graduado 

em Filosofia e com formação específica em Psicologia e Pedagogia, realizada 

essencialmente em instituições estrangeiras (Borges, 1986). 

Os anos de 1960, segundo Borges (1986), sob pressão dos países colonizados que 

lutavam pela independência, dentre eles Angola, Portugal passa por várias mudanças que 

repercutiram no sistema de ensino e no exercício profissional de muitas profissões. Foi 

naquele período que surgiram o Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), a 

Sociedade Portuguesa de Psicanálise e a Sociedade Portuguesa de Psicologia, abrindo 

espaço para as discussões sobre o fazer psicológico, o enquadramento profissional e outros 

problemas práticos do campo. Vários anos se passaram e apenas em 2008 foi criada a 
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Ordem dos Psicólogos Portugueses, com a Lei 57/2008, de 4 de Setembro, que aprovou 

seus estatutos. 

No Brasil, a institucionalização da Psicologia deu-se muito mais cedo, num período 

relativamente curto quando comparado com o período de institucionalização da profissão 

em Portugal. Foi um período de aproximadamente 10 anos, delimitado inicialmente pela 

exposição pública das primeiras ideias sobre a regulamentação, na década de 50 do século 

passado, e finalizado em 1962, com a aprovação da Lei nº 4.119/62, que regulamentou a 

profissão. 

No país sul-americano, as primeiras contribuições para o estudo da Psicologia 

foram oferecidas por médicos, em suas teses de doutoramento
2
, nas teses de provimento de 

cátedra e nas teses de verificação de título. Os estudos tendiam para a Neuropsiquiatria, a 

Psicofisiologia e a Neurologia (Soares, 2010). O desenvolvimento da área como ciência e 

profissão, no entanto, deve muito à organização do campo universitário (Furtado, 2012). 

Quadros experimentados, formados em Medicina, mas também em Filosofia e Educação, 

que se interessavam pelo fenômeno psicológico, vão construindo a atividade profissional, 

de tal forma, que o Brasil chega ao final da década de 50 do século passado com massa 

crítica para reivindicar a regulamentação da profissão de psicólogo (Furtado, 2012). Assim, 

ao ser regulamentada em 1962, a Psicologia já era uma profissão com prestígio social. 

Em 1971, foi promulgada a Lei que cria o Conselho Federal e os Regionais de 

Psicologia, o que permitiu a organização da intervenção social da profissão. Esse fato 

ajudou a nortear a maneira como os profissionais formados iam ocupando o mercado de 

trabalho, pois criou normas de conduta e ofereceu garantias aos profissionais e aos usuários 

dos serviços de Psicologia, estabelecendo um padrão a ser observado (Furtado, 2012).  

                                                           
2
 Assim eram denominados os trabalhos de conclusão de curso, nas Faculdades de Medicina (Soares, 2010) 



26 
 

Para a eleição da coordenação do primeiro Conselho Federal, segundo Soares 

(2010), o Ministro do Trabalho, à época, convocou os representantes de todas as 

Sociedades de Psicologia existentes no país. Prevaleceu o consenso de representatividade 

de todas as regiões do Brasil, mas com maior representação das regiões que concentravam 

o maior número de psicólogos, no caso, São Paulo e Rio de Janeiro. A eleição realizou-se 

por meio de voto declarado, sendo, assim, constituído o Primeiro Conselho Federal de 

Psicologia. 

A filosofia de ação do Conselho Federal, desde os seus primeiros momentos, 

corporificou-se no empenho de elaboração das leis fundamentais sobre as quais se viessem 

a assentar, sólidas e definitivas, a tradição e a unidade da classe. Destaca-se a formação de 

uma consciência de corpo, sob a égide de uma só Autarquia, tendo à frente o órgão maior, 

o Conselho Federal de Psicologia e, no campo executivo, os Conselhos Regionais de 

Psicologia (Furtado, 2012).  

 

Método 

Para este estudo, os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, 

cujo roteiro continha três questões orientadoras: 

1. Trajetória profissional dos entrevistados; 

Descrever a trajetória profissional dos entrevistados, buscando mapear elementos 

constitutivos da história da Psicologia em Angola. 

2. Possíveis fases de desenvolvimento da Psicologia em Angola; 

Caracterizar as possíveis fases da Psicologia em Angola, com destaque para as 

demandas do contexto e as respostas sobre o fazer dos psicólogos. 

3. Institucionalização da psicologia. 
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Caracterizar o processo de regulamentação da profissão, destacando os conflitos e 

alianças, aprovações e questionamentos, bem como as continuidades e rupturas 

estabelecidas. 

Foram entrevistados cinco profissionais que, pelo histórico profissional, pressupôs-

se serem potenciais fontes de informação sobre a história da Psicologia em Angola. No 

entanto, ao contrário das outras etapas, dessa participaram tanto profissionais formados em 

Psicologia, quanto profissionais formados em Ciências da Educação na opção Psicologia, 

pelo fato de todos eles terem tido participação ativa no desenvolvimento da Psicologia em 

Angola. Aliás, como se poderá ver mais adiante, o surgimento do Instituto Superior de 

Ciências da Educação (ISCED), foi um acontecimento marcante na história da Psicologia 

em Angola. 

Os profissionais entrevistados, por ordem alfabética, foram: 

Antónia Dolbete e Costa: formada em Ciências da Educação na opção Psicologia. 

Pertenceu à primeira turma de estudantes do ISCED, no Lubango, em 1980. Com a Dra. 

Maria Dinah (na época ainda estudante), fundou o Centro Psicotécnico da Força Aérea, 

hoje Centro de Psicologia da Força Aérea, instituição de referência no país, com foco nos 

processos de recrutamento e selecção, formação e orientação profissional.  

Carlinhos Zassala: Doutor em Psicologia. É considerado como grande referência 

da Psicologia em Angola. Docente Universitário, foi um dos proponentes e primeiro 

coordenador do curso de Psicologia da Universidade Agostinho Neto. Foi o primeiro 

presidente da Associação Angolana de Psicologia (ANGOPSI), tendo sido proclamado, em 

2010, Bastonário Interino da recém-proclamada Ordem dos Psicólogos de Angola. 

Encarnação Pimenta: Mestre em Psicologia, docente universitária. Foi uma das 

fundadoras da ANGOPSI e sua primeira Secretária Geral. Tem tido atuação marcante na 

área clínica e na divulgação da Psicologia nos meios de comunicação social. 
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Félix Mizé: Doutor em Psicologia, docente universitário. Foi um dos proponentes 

do curso de Psicologia da Universidade Agostinho Neto, e autor do único texto publicado e 

identificado, com algumas referências, sobre a história da Psicologia em Angola. 

Narciso Benedito: Doutor em Psicologia, docente universitário. No momento da 

pesquisa, exercia o cargo de Vice-Ministro da Educação. Fez parte da primeira turma de 

Ciências da Educação, opção Psicologia, no ISCED do Lubango, e foi, por alguns anos, 

Director Nacional para o Ensino Superior. 

As entrevistas tiveram duração média de uma hora e meia e foram feitas no local de 

trabalho dos entrevistados, exceto a do Dr. Carlinhos Zassala, que foi feita em sua casa. 

Em todos os casos, o cenário era propício à realização das entrevistas, sem interferências 

externas. Com a permissão dos entrevistados, as entrevistas foram gravadas e a seguir 

transcritas.  

Para o tratamento dos dados, foi feita uma análise de conteúdo categorial, inspirada 

no modelo de Bardin (2004). Segundo a autora, a análise de conteúdo categorial, de modo 

geral, segue as seguintes etapas: 1) pré-análise, que consiste na seleção do material a ser 

analisado e sua leitura minuciosa; 2) codificação, que é a etapa de transformação dos dados 

brutos, fazendo uso de registros a serem futuramente agrupados; 3) categorização, que 

consiste na organização e classificação de elementos similares, com base em analogias 

semânticas, de modo a constituir um conjunto ou agrupamento; 4) interpretação, que 

consiste no processo inferencial. 

Na etapa de pré-análise, com base nas transcrições feitas, procedeu-se à leitura 

minuciosa das entrevistas, buscando identificar temas emergentes que pudessem auxiliar 

na compreensão dos momentos relevantes da psicologia em Angola, atores, ações, 

conflitos e alianças.  
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Passou-se, em seguida, para a segunda etapa, quando com base na análise anterior, 

foram elaborados quadros para cada entrevista, a partir dos objetivos previamente 

definidos em cada questão do roteiro de entrevista. Os quadros permitiram fazer a 

associação de informações, em cada uma das entrevistas, sistematizando-as para facilitar 

os procedimentos de análise.  

Numa fase posterior, e por meio dos quadros elaborados, as informações de cada 

entrevista foram agrupadas em três categorias, de acordo com as questões previamente 

definidas no roteiro de entrevista, especificamente: trajetória profissional, fases de 

desenvolvimento da Psicologia e institucionalização da profissão. No que se refere à 

categorização, Bardin (2004) e Bardin (1977), reconhece que o pesquisador pode recorrer a 

categorias previamente definidas com base no referencial teórico – indução respaldada em 

teoria de base definida. Além disso, os roteiros de entrevistas semiestruturadas ou 

estruturadas, a partir dos quais elas são conduzidas, ao estimularem os participantes a falar 

de determinados assuntos, disponibilizam, para o pesquisador, categorias apriorísticas para 

a análise de seus dados, no processo de categorização. 

O passo seguinte foi o da análise de cada categoria, tendo sido definidas outras 

subcategorias relacionadas a cada uma delas, a partir do que emergia na fala dos 

entrevistados. Assim, para a categoria trajetória profissional, emergiram as subcategorias 

eventos pessoais e eventos ligados à Psicologia. Para a categoria fases da Psicologia, 

depreenderam-se as subcategorias períodos, fazer psicológico, profissionais envolvidos e 

contexto do país. E, para a categoria institucionalização da profissão, evidenciaram-se as 

subcategorias alianças, conflitos e dificuldades. 

Em Seguida, para cada entrevista, foram elaborados três quadros correspondentes 

às três categorias, com a síntese de cada uma das subcategorias. Com esses dados, 

procedeu-se à elaboração de um quadro-síntese para cada uma das três categorias, 
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associando as informações correspondentes das cinco entrevistas, com exceção das 

informações sobre a subcategoria eventos pessoais. O passo seguinte foi a associação das 

informações das subcategorias, isto é, os eventos ligados à Psicologia foram associados aos 

períodos, os quais, por sua vez foram associados ao fazer psicológico, aos envolvidos e ao 

contexto do país. Também se procedeu à associação dos eventos às alianças, conflitos e 

dificuldades.  

Finalmente, com base nessas últimas associações, realizou-se a análise 

interpretativa e construiu-se o texto, seguindo uma ordem cronológica dos eventos. Para 

realce de questões específicas, foram transcritas frases dos entrevistados. 

 

A Psicologia em Angola 

Em Angola, enquanto colônia, a inserção da Psicologia baseou-se na adaptação do 

homem ao trabalho, reproduzindo a busca de racionalização segundo o modelo 

característico generalizado nos países ocidentais. A preocupação dos colonizadores com o 

que percebiam como ócio e preguiça dos africanos os levou à enfatizar o desenvolvimento 

de mecanismos de controle dos processos produtivos e da força de trabalho, a partir de uma 

perspectiva clássica, baseada nos postulados e princípios da Administração Científica, 

objetivando maior racionalização e eficiência econômica. A aplicação dos conhecimentos 

da Psicologia fazia-se presente nos Centros de Emprego, que tinham como grande objetivo, 

selecionar e encaminhar trabalhadores para as várias organizações, utilizando, para isso, 

vários testes psicológicos. Segundo Jesuíno (1994), a orientação psicométrica foi adotada 

na década de 50, ainda que em termos rudimentares. Com o desenvolvimento econômico e 

a industrialização de Portugal, surgiu a necessidade de uma intervenção mais sistemática 

de psicólogos e, assim, em 1963, foi criado o Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
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(ISPA), instituição pertencente às congregações religiosas, na qual se formou a primeira 

geração de psicólogos portugueses (Jesuíno, 1994).  

No presente trabalho, porém, o foco recai na Psicologia do período pós-

independência. Assim, uma primeira fase tem como marco inicial o ano de 1975.  

Os primeiros anos após a independência foram marcados pelo regresso de muitos 

angolanos que haviam abandonado o país. É nesse momento que também regressam a 

Angola os primeiros psicólogos angolanos formados, principalmente, na República 

Democrática do Congo. Esses primeiros psicólogos tinham como área de atuação a 

Psicologia Escolar e a Psicologia do Trabalho. No entanto, ao chegarem ao país, seus 

diplomas não foram de imediato reconhecidos, sob a alegação de serem falsos, ideia que se 

tinha na época sobre os diplomas emitidos na República Democrática do Congo. Desse 

modo, os primeiros anos de trabalho desses profissionais foram realizados sem o 

reconhecimento da formação superior, e suas atividades se desenvolveram à margem do 

campo da Psicologia. 

O ensino superior já se fazia presente, na Universidade de Angola, como herança 

do regime colonial, mas a Psicologia não fazia parte dos cursos ministrados na época. Foi 

um período marcado por uma ausência de psicólogos formados no país e pelo pouco 

conhecimento do fazer psicológico por parte da sociedade. 

Em finais dos anos 70, por conta do elevado índice de analfabetismo protagonizado 

pelo colonizador português, o Executivo angolano sentiu necessidade de formar 

professores ao nível superior, que pudessem atuar no ensino de base. Começou, então, a ser 

planejada a criação dos Institutos Superiores de Ciências da Educação. A cidade do 

Lubango, na província da Huíla, foi escolhida para a instalação do primeiro Instituto 

Superior de Ciências da Educação (ISCED), por alguma referência em instituições 

acadêmicas, mas principalmente porque era naquela cidade que funcionava a Faculdade de 
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Letras, da então Universidade de Angola. Era naquela faculdade que se formavam os 

professores. No entanto, com a independência, era necessário reformular o ensino ali 

ministrado, de tal forma que pudesse atender às necessidades do país que começava a ser 

construído, perspectivando a formação de professores para atuarem em todo seu território. 

Assim, em 1980, na cidade do Lubango, foi criado o primeiro Instituto de Ciências 

da Educação e, nele, a opção Psicologia, no curso de Licenciatura em Ciências da 

Educação.  

Essa ligação da Psicologia às Ciências da Educação também marcou a experiência 

da constituição da Psicologia em Portugal. Segundo Borges (1986), essa ligação, em 

Portugal, fez-se sentir em função das necessidades imediatas da resolução de questões da 

educação, em contextos políticos mais ou menos agitados, implicando opções em relação 

aos modelos psicológicos da época.   

Com a criação do ISCED, a principal atividade dos psicólogos passa a ser a 

docência, exercida, fundamentalmente, por professores estrangeiros, principalmente 

cubanos, num momento em que o país seguia uma orientação socialista. A opção essencial 

pela docência explicava-se, em parte, pelo pouco conhecimento, da sociedade angolana, 

sobre o fazer psicológico, principalmente o clínico. Mas ela também decorre do fato de o 

país viver em uma economia centralizada, num regime monopartidário, em que o Estado 

era detentor da maior parte das empresas oficialmente existentes, formadas em 

consequência das nacionalizações e dos confiscos de empresas abandonadas logo após a 

independência, juntando-se a elas aquelas empresas consideradas estratégicas, que ficavam 

sujeitas ao controle do governo (Chuvica, 1997). Naquele cenário, as atividades próprias 

da Psicologia não eram requisitadas.  

O setor privado era constituído por empresas cujos proprietários permaneceram em 

Angola após a independência. A atividade dessas empresas dependia das decisões do 
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governo no tocante a licença de importação, atribuição de divisas, fornecimento de 

matéria-prima, preços e margens operacionais. As empresas mistas (empresas de capital 

estatal e capital privado) foram formadas, por um lado, a partir daquelas cujos acionistas 

não abandonaram o país e cuja participação permaneceu intacta e, por outro lado, pelo 

capital absorvido pelo Estado. Nelas, também não havia espaço para o fazer psicológico, 

não só pela centralização da economia, já referida anteriormente, mas também pelo fato de 

não existir, entre os empresários, um conhecimento das possíveis contribuições dos 

psicólogos para as suas empresas. 

Outra aposta do Executivo para superar a fraca qualificação da mão-de-obra, foi o 

envio de estudantes para o estrangeiro, em países com os quais mantinha boas relações, 

abrindo oportunidades para que técnicas psicológicas pudessem ser colocadas em prática 

na seleção e orientação de estudantes bolsistas para o exterior do país. Nesse processo, 

destaca-se o trabalho da Direção de Recursos Humanos do então Ministério da Indústria e 

Energia. Naquela Direção, existia o Departamento de Formação Profissional, que tinha a 

missão de desenvolver as atividades acima citadas, mas também o controle e a orientação 

metodológica dos centros de formação adstritos ao Ministério. Àquele Ministério estavam 

adstritos os setores da construção, petróleo, geologia e minas, energia e a própria indústria. 

A Direção de Recursos Humanos era ainda responsável pelo Programa de Reconversão de 

Quadros, que consistia na adaptação da formação que os profissionais traziam do exterior 

às necessidades das indústrias existentes no país. As atividades da Direção ganharam 

destaque, passando a ser solicitadas por outras organizações públicas e privadas.  

Em meados da década de 1980, resgistra-se um aumento da demanda pelas práticas 

psicológicas, ainda que restritas à seleção e à colocação de pessoal. Mas começa já a 

despontar uma preocupação do Executivo com a orientação escolar e profissional, de tal 
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forma que o partido no poder, por meio do seu órgão juvenil, convida psicólogos para 

proferirem palestras sobre a importância da orientação escolar e profissional. 

No entanto, o fato marcante foi a entrada para o mercado, em 1985, dos primeiros 

licenciados em ciências da educação na opção Psicologia. O saber psicológico passou a ser 

mais disseminado pelas escolas do ensino primário e médio, passando a fazer parte do 

diálogo não só entre os estudantes, mas também entre esses e seus familiares e amigos. 

Entre 1986 e 1987, é criado o Instituto de Ciências da Educação em Luanda, como 

um núcleo do ISCED do Lubango. A opção Psicologia aparece, mais uma vez, como uma 

das áreas de formação, atraindo vários estudantes. Não obstante o crescimento da área, 

verifica-se uma carência de material bibliográfico e técnico. 

A economia ainda é centralizada, com pouca abertura das empresas para o saber 

psicológico, mas vislumbram-se já algumas mudanças. Em finais dos anos oitenta, em 

função da crise que o país atravessava e, posteriormente, como reflexo da queda do bloco 

socialista, começaram a surgir os primeiros sinais de necessidade de mudanças. Assim, 

visando à democratização do país, à redução do peso do setor empresarial do Estado na 

economia e à implantação de uma economia de mercado, foram delineados pelo Executivo 

vários programas de reformas econômicas. Os recém-licenciados pelo ISCED, mesmo não 

tendo, na sua formação de base, conteúdos que os abalizassem para o exercício da 

profissão de psicólogo com exercício em empresas, foram respondendo a essa necessidade 

nos setores de recursos humanos. 

Esses fatos sinalizam já uma segunda fase da Psicologia em Angola, marcada pela 

abertura do mercado, graças à constituição da nova república democrática, fruto da queda 

do Bloco Socialista em finais dos anos 80 e dos acordos de paz de em Angola no ano de 

1991. São criadas novas empresas privadas e, com elas, surge a necessidade de uma gestão 

de recursos humanos mais eficiente. Os psicólogos são, então, chamados para ocupar esse 
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espaço. A partir desse momento, as instituições de formação passam a tentar dar uma 

resposta às necessidades de gestão de recursos humanos apresentadas pelas empresas. 

Mas foi com a criação do Centro Psicotécnico da Força Aérea, hoje Centro de 

Psicologia da Força Aérea, em 1991, que a Psicologia ganha o impulso necessário. O 

centro foi criado para atender ao pessoal navegante, na seleção de pilotos, controladores de 

tráfego aéreo e outros quadros da Força Aérea. Mas as atividades estenderam-se para a 

seleção de bolsistas para o exterior do país e a orientação escolar. A psicóloga Antónia 

Dolbete e Costa e a então estudante Maria Dinah, hoje Directora do Centro, foram as 

fundadoras daquela instituição. 

Com o surgimento do Centro da Força Aérea e com a consolidação da prática de 

testagem psicológica para a seleção de pessoal, abre-se o debate no ISCED sobre a 

necessidade de estudar a teoria e prática de testes psicológicos, para que os profissionais 

pudessem estar habilitados para a sua aplicação.  

É ainda nessa fase que começam os debates sobre a necessidade de organização da 

categoria profissional, que surgem do confronto entre os dois perfis profissionais: os do 

ISCED e os considerados psicólogos de fato, até então formados no exterior do país. 

Instala-se a polêmica sobre se os formados no Instituto de Ciências da Educação são 

psicólogos ou apenas professores de Psicologia. Para ultrapassar essa lacuna, muitos dos 

profissionais formados no ISCED começam a buscar especialização em Psicologia fora do 

país. Esses debates mostraram a necessidade de organização da classe profissional. É assim 

que, em 1994, ocorrem vários encontros de trabalho para a criação da Associação 

Angolana de Psicologia. 

No dia 16 de Agosto de 1995, numa das salas da União dos Escritores Angolanos, 

foi criada a Associação Angolana de Psicologia (ANGOPSI). Carlinhos Zassala é eleito 

presidente e Encarnação Pimenta Secretária Geral da Associação.  
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Com a criação da ANGOPSI, a Psicologia ganha um novo impulso, principalmente 

na sua divulgação. Vários debates foram promovidos, inclusive pelos meios de 

comunicação, focando as possibilidades de atuação dos psicólogos num país marcado por 

conflitos armados e pela desestruturação das famílias. Com isso, o curso de Ciências da 

Educação na opção Psicologia, que já era um dos mais procurados, ganha também um 

novo impulso. 

Em 1999, é criada a primeira Instituição de Ensino Superior Privada, a 

Universidade Católica de Angola (UCAN), e abrem-se, então, mais possibilidades de 

criação de cursos de Psicologia no país. Os psicólogos começam a vislumbrar novos 

cenários de atuação, ainda que na área de ensino. Nos ISCEDs, onde esses profissionais 

atuavam, a convivência com os profissionais das ciências da educação era marcada por 

conflitos, principalmente no âmbito das suas atuações. 

No início dos anos 2000, como resultado da política do Executivo de expansão do 

ensino superior e a consequente abertura do mercado para Instituições de Ensino Superior 

Privadas, surgem novas instituições de ensino superior e, com elas, o curso de Psicologia 

em 2000. Esses são os primeiros sinais de uma terceira fase da Psicologia em Angola. 

Foram pioneiras, na oferta do curso de Psicologia, a Universidade Jean Piaget de 

Angola e o Instituto Superior Privado de Angola (ISPRA), atualmente Universidade 

Privada de Angola (UPRA). Na primeira, ofereceu-se um curso voltado para a área clínica 

e, na segunda, um curso mais genérico. Mas a Universidade pública também se mobiliza e 

em 2002 – 2003 é criado o curso de Psicologia na Faculdade de Letras e Ciências Sociais 

da UAN. A criação desse curso marca a separação, na própria UAN, da formação em 

Psicologia da formação em ciências da educação na opção Psicologia. Com isso, muitos 

docentes, psicólogos, e estudantes migram do ISCED para essa nova Unidade Orgânica.  
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Nesse período, chega ao país um número considerável de psicólogos formados no 

exterior, com destaque para o Brasil e Portugal. São eles que asseguram o ensino da 

Psicologia nos novos cursos, tanto nas Instituições privadas quanto na pública. Com a 

chegada desses profissionais, diversifica-se a atuação do psicólogo, com mais impacto nas 

áreas organizacional e clínica, ao mesmo tempo em que se reabre o debate sobre a 

necessidade de organização da categoria profissional e a delimitação do âmbito de atuação. 

Em 2002, o país conquista a paz definitiva e surge a necessidade de dar resposta aos 

problemas comportamentais advindos da guerra. O stress pós-traumático aparece como um 

dos temas nos vários debates, e os psicólogos são chamados a participar. O trabalho da 

psicóloga Guida Ventura, sobre stress pós-traumático, transformado posteriormente em 

livro, é um dos exemplos dessa preocupação.  

Com o término do conflito armado, o país começou a registrar um considerável 

crescimento, sobretudo econômico. Diversificaram-se as oportunidades de investimento, 

surgiram novas empresas privadas e instalaram-se muitas empresas estrangeiras, animadas 

pelas riquezas naturais do país. Começou, então, uma nova era de debates sobre a moderna 

gestão de recursos humanos, mais alinhada àquele cenário, num momento em que já se 

fazia sentir a presença da Lei Geral do Trabalho, aprovada em 2000. 

A Administração Pública não ficou alheia a essas mudanças. Foram delineadas 

novas políticas de gestão de recursos humanos e criadas instituições para a capacitação dos 

funcionários públicos. Foram criados o Instituto Nacional da Administração Pública (atual 

Escola Nacional de Administração – ENAD), tutelado pelo Ministério da Administração 

Pública, Trabalho e Segurança Social, e o Instituto de Formação da Administração Local 

(IFAL), tutelado pelo Ministério da Administração do Território. 

Ao mesmo tempo, consolida-se o espaço das agências de recrutamento, seleção e 

formação profissional. A consultoria em gestão de recursos humanos já se faz presente, e a 
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Psicologia, fundamentalmente a Psicologia Organizacional e do Trabalho, ganha mais um 

impulso. A demanda por esses profissionais cresce consideravelmente. 

Em meados da década de 2000, o mercado de trabalho recebeu os primeiros 

psicólogos formados em Angola. Os novos licenciados formaram-se nas áreas de clínica, 

organizacional e trabalho, escolar e criminal. No entanto, as grandes oportunidades de 

trabalho continuavam sendo para a área organizacional e do trabalho, o que fez com que 

muitos dos profissionais especializados em outras áreas e os formados nos ISCEDs, 

migrassem para a área organizacional, atuando principalmente em grandes organizações, 

mas sem as competências necessárias. 

Nos ISCEDs, mantém-se a formação do profissional voltada para o ensino da 

Psicologia. Mas a formação desses profissionais começa a incorporar tópicos, ainda que 

timidamente, para atender às necessidades do trabalho, das empresas e da clínica. 

Em 2007, o subsistema do ensino superior ganha força com a criação da Secretaria 

de Estado para o Ensino Superior. Novas instituições são aprovadas e, com elas, mais 

cursos de Psicologia e, consequentemente, mais estudantes nessa área. Com esses novos 

cursos e com os cursos dos ISCEDs, o campo passa a estar entre os mais ministrados no 

país. 

Os últimos anos têm sido marcados por uma exigência maior das organizações. Os 

psicólogos começaram a disputar o lugar com outros profissionais formados em Gestão de 

Recursos Humanos, e muitos sentem necessidade de se especializar nessa área, ao mesmo 

tempo em que foram surgindo cursos de pós-graduação lato sensu em gestão de pessoas. 

Dois outros acontecimentos marcaram o campo, mais especificamente a área 

organizacional e do trabalho: o lançamento, em 2010, da primeira publicação sobre a área, 

“Psicologia Organizacional e do Trabalho: leituras em saúde mental, qualidade de vida e 

cultura nas organizações”, da autoria de João Saveia, e a criação do Centro de Saúde e 
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Segurança no Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Administração Pública, Emprego 

e Segurança Social. 

Mas foi a proclamação da Ordem dos Psicólogos de Angola, em Dezembro de 

2010, que mais marcou o campo nos últimos anos. Muito contestada pela forma como foi 

instituída, ainda não foi aprovada pelos órgãos competentes do Estado, mas já começa a se 

fazer sentir entre os profissionais, que cada vez mais sentem necessidade de 

regulamentação da profissão. 

A Figura 1 apresenta um resumo dos eventos marcantes no desenvolvimento da 

Psicologia em Angola. 

 

 

  Figura 1: Datas e fatos importantes da história da Psicologia em Angola 

 

 

 

1980 

•Criação do Instituto de Ciências da Educação - ISCED com o curso de Licenciatura em 
Ciências da Educação, opção Psicologia. 

1985 
•Formatura dos primeiros licenciados em Ciências da Educação na opção Psicologia 

1986/87 
•Criação do ISCED em Luanda com o curso de Ciências da Educação, opão Psicologia. 

1991 
•Criação do Centro Psicotécnico da Força Aérea. 

1995 
•Criação da Associação Angolana de Psicologia - ANGOPSI 

2000 
•Criação do primeiro curso de Psicologia. 

2002 
•Criação do curso de Psicologia na Universidade Pública 

2010 
•Proclamação da Ordem dos Psicólogos 
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A institucionalização da profissão 

A primeira tentativa de institucionalização da profissão, como foi mencionado, deu-

se com a criação da Associação Angolana de Psicologia, em Agosto de 1995, como uma 

necessidade de congregar e organizar a classe. Quatro objetivos nortearam a criação da 

Associação: 

1. Elaboração de legislação para regulamentação da formação e do exercício 

profissional do psicólogo em Angola; 

2. Divulgação das ciências psicológicas em Angola; 

3. Criação de uma instituição para a formação de psicólogos, no quadro da 

Universidade Agostinho Neto; 

4. Criação de um centro de pesquisa com o objetivo de aferir e padronizar os 

testes de origem estrangeira, e ao mesmo tempo, promover a criação de 

testes nacionais. 

Dos objetivos estabelecidos, apenas o segundo e o terceiro foram alcançados. O que 

seria considerado principal, regulamentação da profissão, até ao momento não foi 

alcançado, passados mais de 17 anos. Além disso, a Associação passou por momentos de 

letargia, não se fazendo sentir entre os profissionais. Os entrevistados da pesquisa 

apresentaram vários motivos que estariam na base dessa letargia. São eles: 

 Falta de uma sede; 

 Fraca participação dos psicólogos; 

 Preconceito em relação à profissão; 

 Ausência de renovação de mandatos; 

 Processo pouco inclusivo; 

 Regionalização e partidarização da Associação. 
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Com relação a esse último aspecto, algumas frases dos entrevistados são 

eloquentes: 

Desculpa, estou a ser um bocado regionalista, tribalista, mas é 

verdade que, a uma dada altura, a Associação ficou 

baconquizada
3
. As outras pessoas que queriam entrar na 

Associação encontravam este mal-estar (Entrevistado P1). 

 

Então, entendi que um não podia ficar quando o outro estivesse e 

vice-versa. E fiquei triste, porque conclui que estavam a 

partidarizar a Associação. Primeiro foi baconguizada, depois foi 

partidarizada. No país, as relações interpessoais são norteadas 

pela ideologia partidária (Entrevistado P1). 

 

Muitos profissionais não se identificam com a Associação, pelo fato de ela estar 

sendo dirigida, desde a sua criação, por alguém de um partido político da oposição. Aliás, 

em Angola, é comum as instituições funcionarem com base em relações de afiliação 

partidária e tribal. Kandem (1996) discute essa filiação a grupos como um elemento 

característico necessário à compreensão dos fenômenos sociais e políticos em África, o que 

ele denomina de etnotribalismo, com consequências tanto na formação, quanto no 

exercício profissional. Trata-se de um fenômeno caracterizado pela preferência excessiva 

dada a pessoas do mesmo grupo étnico, em detrimento da dimensão profissional. Daí 

resulta a proteção e a solidariedade de uns em relação aos outros, fazendo com que o grau 

de engajamento dos profissionais para a resolução dos desafios esteja na dependência do 

grupo a que pertence quem os identifica e procura resolver. A camisa que se veste, em 

muitos casos, é determinante para o ingresso e a ascensão em organizações, constituindo 

um fenômeno que se pode chamar de “partidarização das relações de trabalho”. Inserir, no 

currículo, a trajetória partidária no MPLA, ou possuir cartão de membro do partido, 

confere vantagem competitiva no processo individual para candidatura a determinadas 

                                                           
3
 Trata-se de uma referência ao grupo etnolinguístico bacongo. 



42 
 

vagas. Da mesma forma, a afiliação a um partido político de oposição pode constituir 

desvantagem nessa mesma disputa. Como se pode perceber, o desenvolvimento e a atuação 

profissional acabam permeados por conflitos que se instalam na esfera política (Saveia, 

2009). 

Uma segunda tentativa de institucionalização da profissão aconteceu em Dezembro 

de 2010, com a proclamação da Ordem dos Psicólogos. No entanto, os problemas que 

marcaram o funcionamento da Associação prevalecem, acrescidos de outros, como a 

autoproclamação do presidente, a figura de um presidente interino e a demora na 

aprovação da Ordem pelos órgãos competentes do Estado. Alguns profissionais acreditam 

que a demora da aprovação deve-se à forma como o processo foi conduzido.  

Eu acho que a cautela com que o Estado está a lidar com esta 

realidade organizacional resulta um pouco de uma certa avaliação 

de que o processo poderia ter sido suficientemente abrangente e 

inclusivo, que pudesse refletir dentro dele todas as especialidades, 

todos os ramos que a Psicologia tem e que pudessem ter 

contribuído, participado para que a formação da Ordem não fosse 

conquistada apenas por um lado, mas que todos se revissem e 

pudessem manifestar um sentimento de pertença. (Entrevistado 

P2). 

 

Portanto, a análise que faço da Ordem estar a passar por um 

momento de letargia, uma apatia, de alguma falta de 

reconhecimento, inclusive dos próprios profissionais, terá sido 

resultado precisamente da metodologia com que foi proclamada. 

Como é que nós chegamos até lá? Como é que nós chegamos à 

proclamação, que deveria ser um momento inclusivo, ainda que 

depois pudesse ser seletivo no seu funcionamento. Mas tinha de ser 

inclusivo na origem, podendo ser seletiva no destino. Mas a mim 

me parece que ela foi seletiva na origem. Daí que, excluiu muitos, 

e o Estado lida com esta realidade com alguma cautela. 

(Entrevistado P3). 

 

Já os envolvidos diretamente no processo acreditam que a demora na aprovação 

está relacionada a motivações partidárias. 
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Pode-se não gostar da cara de alguém, mas essa é uma Ordem 

profissional, e não tem nada a ver com problemas partidários ou 

problemas étnicos ou raciais. Devem-nos dizer o que devemos 

fazer para que o nosso estatuto seja publicado em Diário da 

República. (Entrevistado P4) 

 

Bom, eu penso que nós, como cientistas, com a coragem que temos 

de apontar o dedo, por acaso mesmo o nascimento da Ordem ia 

quase ser sabotado, porque de todas as Ordens existentes no país, 

a dos psicólogos é a única em que o Presidente não é membro dos 

Comités de Especialidade do MPLA. (Entrevistado P4) 

 

Falta de vontade dos órgãos competentes foi outro motivo citado por um dos 

entrevistados: 

Agora, o que é verdade e dá impressão é que não há vontade, não 

há vontade que nós tenhamos uma Ordem, por parte de quem tem 

os papéis ou até por parte das nossas autoridades que também 

levam muito tempo para aprovar, digamos, os estatutos. 

(Entrevistado P1). 

  

Desafios da profissão 

Os grandes desafios, no percurso da institucionalização da Psicologia em Angola, 

talvez sejam os da despartidarização da profissão e a criação de uma entidade que 

congregue verdadeiramente os profissionais e seja reguladora da profissão. No entanto, a 

sua criação deve partir de um processo participativo, cumprindo etapas específicas e com o 

respaldo legal. A esse respeito, a experiência recente de Portugal pode servir de referência. 

Naquele país, depois de um vasto trabalho de sensibilização da classe profissional e 

política, para a necessidade da existência da Ordem dos Psicólogos, foi aprovada pela 

Assembleia da República a Lei nº 57/2008, que cria aquele órgão de classe. Com essa Lei, 

o Estado delegou competências a uma entidade pública profissional, responsável pela 

regulamentação e regulação da profissão. No entanto, somente em 2009, por força de um 

despacho governamental, foi nomeada a Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos. 
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A partir desse momento, foram acionados os mecanismos necessários para que se desse 

início à instalação de toda a estrutura necessária ao seu funcionamento, tendo sido 

estabelecidos prazos legais para que todos os profissionais pudessem efetuar a inscrição 

naquele órgão, regularizando, dessa forma, sua situação profissional. Só depois desse 

processo, foram convocadas as primeiras eleições para o primeiro Bastonário e para os 

Órgãos Nacionais da Ordem. 

Outro desafio que a Ordem dos Psicólogos de Angola deverá enfrentar é a difícil 

missão de “demarcar as águas” entre o exercício profissional do psicólogo e o do 

profissional formado em Ciências da Educação. Nesse caso, a experiência brasileira talvez 

possa servir de inspiração. Até 1962, o trabalho que hoje se considera característico do 

Psicólogo era exercido por profissionais das áreas de Pedagogia, Filosofia e Medicina, 

além daqueles com formação específica em Psicologia. A lei que regulamentou a profissão 

reconheceu essa situação e conferiu um prazo para que esses profissionais, desde que 

comprovassem a prática, optassem pelo registro definitivo na nova profissão, 

reconhecendo-se, assim, não somente a formação como a atuação prática. 

Outro desafio do exercício profissional é o de alicerçar a atuação em ações e 

ferramentas que tenham suporte empírico na pesquisa, considerada como base para 

quaisquer níveis de intervenção e para quaisquer atividades nas várias subáreas de atuação 

da Psicologia. O desafio é o de compreender que uma prática profissional competente e 

ética é indissociável da absorção do conhecimento resultante da pesquisa científica honesta 

e bem conduzida. É ela que permite ao profissional articular o como fazer ao por que fazer, 

não apenas respondendo passivamente às demandas da sociedade, mas pensando sobre 

elas, problematizando-as, debatendo-as, tornando-se, dessa forma, um profissional 

diferente. 
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Finalmente, e em função do atual cenário de atuação do psicólogo e sua crescente 

inserção em organizações, é importante que, independentemente do domínio específico de 

atuação, todo psicólogo seja capaz de analisar e compreender os processos organizacionais 

inerentes ao contexto em que atua. Como afirmam Zanelli e Bastos (2004), mesmo que os 

contextos organizacionais não sejam o foco da sua atuação técnica, compreendê-los e 

avaliar seus impactos nos fenômenos sobre os quais interferem torna-se, cada vez mais, um 

requisito para uma atuação profissional ética e tecnicamente responsável. 

 

Conclusões 

Neste estudo, abordou-se o percurso da profissionalização da Psicologia em 

Angola, um percurso ainda em construção. Partiu-se de um período em que o psicólogo 

exercia essencialmente funções docentes, seguindo-se outro em que eles começaram a 

responder às necessidades das empresas, mas em uma economia centralizada. Quando a 

economia deixou de ser centralizada, novas empresas implantaram-se no país, abrindo a 

oportunidade de diversificação das atividades profissionais. Surgiram as universidades 

privadas e, portanto, o perfil começa a estar mais afinado. A essa altura, chegam 

psicólogos formados no estrangeiro, trazendo um novo impulso ao exercício da profissão e 

diversificando o fazer psicológico. Os profissionais sentem necessidade de organização em 

classe. Essa é a fase em que se encontra a profissão em Angola, ainda à procura da sua 

efetiva institucionalização. 

No entanto, a busca da institucionalização deve ser um exercício cuidado e bem 

acautelado, produto de uma ação ampla e inclusiva, e não tarefa de um grupo restrito de 

pessoas e muito menos produto de ações partidárias ou preferências etnolinguísticas. Para 

tanto, deve estar alicerçada em uma metodologia de trabalho que permita a participação e 

contribuição de todos os profissionais. Uma profissão, além de ser um conjunto de ideias e 



46 
 

conhecimentos, é também uma organização de trabalhadores (Freidson, 1978; Freidson, 

1998), uma vez que a unidade do grupo pode alcançar o que a ação individual não 

consegue. Segundo Bosi (1996), a organização é um aspecto crucial para o sucesso de 

qualquer profissão, já que é através dela que os profissionais atuam no sentido de 

reivindicar o monopólio de uma especialidade e de um determinado conhecimento. 

Assim, ao terminar este texto, pretende-se, mais uma vez, fazer referência a dois 

aspectos cruciais para a institucionalização da profissão e que foram debatidos ao longo do 

texto: o conhecimento e a organização da classe, o que se dá por meio das associações 

profissionais. Segundo Freidson (1998), há uma dialética entre o saber e a organização, já 

que o controle do conhecimento e as disputas nessa esfera se realizam mediante estratégias 

conduzidas pelas distintas categorias profissionais.  

No entanto, e como bem destaca Bosi (1996), o conhecimento não deve ser 

considerado como um objeto estático que, uma vez conquistado, torna-se propriedade 

indiscutível de uma determinada categoria profissional. Ao contrário, e segundo a autora, a 

própria expansão do conhecimento e o impulso que ele dá ao surgimento de novas 

profissões, a partir da constituição de novos objetos e campos de interesse, fazem desse 

domínio um espaço de lutas, que, a todo momento, são travadas entre interesses opostos. 

Bosi (1996) ressalta que esses interesses opostos surgem entre profissões, mas também 

dentro de um mesmo grupo profissional, entendido como um corpo heterogéneo, no 

interior do qual convivem diferentes concepções em disputa pelo reconhecimento no 

mercado de trabalho. Assim, o alcance de um status maior para a profissão passa por 

disputas acirradas, em que são usadas várias estratégias de persuasão da sociedade e de 

barganha perante o Estado. Nesse sentido, organização e conhecimento surgem como 

elementos-chave no percurso da profissionalização. 
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ESTUDO II 

A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA EM ANGOLA 

 

Este estudo aborda a formação em Psicologia em Angola, no âmbito da graduação, 

caracterizando e analisando os cursos oferecidos e as instituições formadoras. Pelo fato de 

apenas no segundo semestre de 2012 ter surgido o primeiro curso de pós-graduação em 

Psicologia, esse nível de formação não é abordado neste trabalho. Num primeiro momento, 

faz-se uma descrição do subsistema do ensino superior em Angola e, a seguir, analisa-se a 

formação que vem sendo oferecida pelas instituições. 

Os dados que subsidiaram o estudo foram coletados no órgão de tutela do 

subsistema do ensino superior em Angola e nas instituições que ministram o curso de 

Psicologia. No órgão de tutela, por meio de pesquisa documental, foram levantados dados 

que permitiram caracterizar o subsistema de ensino superior em Angola, a legislação 

vigente, as instituições de ensino superior e os cursos de Psicologia legalmente aprovados. 

Nas instituições que ministram o curso de Psicologia, os dados foram coletados 

também com base em pesquisa documental. Foram analisados os documentos de criação e 

os currículos dos cursos. Para a análise dos currículos, foi criada uma Matriz de Análise 

Curricular, onde foram lançados os dados de cada um dos 18 cursos identificados, o que 

permitiu estabelecer comparações entre os cursos e proceder-se à análise de frequência dos 

itens focados. A análise considerou:  

a) Aspectos estruturais: designação do curso, carga horária, período de 

integralização do curso, número de disciplinas, estágios, carga horária 

prática e teórica, disciplinas optativas, autores angolanos; 
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b) Pesquisa e extensão: pesquisa e extensão no curso, condições institucionais, 

número de docentes pesquisadores, número de docentes em programas de 

extensão, linhas de pesquisa, programas de extensão, serviços de Psicologia; 

c) Concepção de profissional: descrição de competências, saídas profissionais, 

formação científica e profissional, subáreas da psicologia, correntes da 

psicologia, demandas sociais, vinculação a problemas locais e regionais. 

Para complementar os dados coletados por meio da pesquisa documental, foram 

entrevistados os responsáveis pelos cursos. Em três instituições, não foi possível o diálogo 

com esses responsáveis, mas com outros profissionais que tiveram participação ativa na 

sua criação. As entrevistas tiveram como orientação os seguintes aspectos:  

a) data de arranque do curso; 

b) objetivos e saídas profissionais;  

c) estrutura curricular; 

d) orientações teóricas; 

e) corpo docente; 

f) produção científica; 

g) atividades de extensão; 

h) número de estudantes, evolução e proporção em relação a outros cursos; 

i) estudantes formados; 

j) possíveis formandos em 2012; 

k) acompanhamento de egressos; 

l) serviços de Psicologia proporcionados pela instituição. 

Para o tratamento dos dados, considerando suas características mais quantitativas, 

procedeu-se à análise de frequência das questões focadas nas entrevistas. 
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O subsistema de ensino superior em Angola 

O sistema de educação de Angola está estruturado em seis subsistemas de ensino: 

educação pré-escolar, ensino geral, ensino técnico-profissional, educação de adultos, 

formação de professores e ensino superior.  

De 1975 a 2006, o subsistema de ensino superior esteve sob tutela do Ministério da 

Educação. Nos últimos anos, todavia, houve várias mudanças na estrutura do Estado 

responsável pela gestão do ensino superior no país. De 2007 a 2009, com a criação da 

Secretaria de Estado para o Ensino Superior, o subsistema passou para a alçada desse 

órgão, mudando, em 2010, para a tutela do Ministério do Ensino Superior e da Ciência e 

Tecnologia, fruto de uma reforma que integrou a Secretaria de Estado ao então Ministério 

da Ciência e Tecnologia. No entanto, em Outubro de 2012, como resultado da nova 

configuração do Executivo, decorrente das últimas eleições de 31 de Agosto de 2012, 

procedeu-se à separação do ensino superior da ciência e tecnologia, e o subsistema de 

ensino superior passou então para a alçada do Ministério do Ensino Superior. 

Em Angola, as instituições de ensino superior (IES) podem ser de natureza pública, 

privada ou público-privada, classificando-se em Universidades, Academias, Institutos 

Superiores e Escolas Superiores, sendo que apenas ao Executivo é dado o poder de criar 

Universidades. As instituições privadas devem ter sua origem em Institutos Superiores, que 

podem ter seu status elevado em função do preenchimento de um conjunto de requisitos 

legais. 

As instituições de ensino superior diferenciam-se, essencialmente, pelo grau da 

formação ministrada (graduação e/ou pós-graduação), assim como pelo número de áreas do 

saber. As Universidades ministram cursos em quatro ou mais áreas do saber, conducentes à 

obtenção dos graus acadêmicos de bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado. As 

Academias pautam sua atuação pela articulação do estudo, da docência, da investigação 
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aplicada e avançada, numa única área do saber, conducente à formação de especialistas e à 

obtenção dos graus acadêmicos de mestres e doutores.  

As Escolas Superiores podem ser escolas superiores técnicas ou escolas superiores 

politécnicas. As Escolas Superiores Técnicas ministram cursos numa única área do saber, 

com vistas à formação de especialistas e à obtenção dos graus acadêmicos de bacharelado e 

de licenciatura. Já as Escolas Superiores Politécnicas ministram cursos em duas ou três 

áreas do saber, visando à formação de especialistas e à obtenção dos graus acadêmicos de 

bacharelado e de licenciatura.  

Os Institutos Superiores classificam-se em técnicos e politécnicos. Os Institutos 

Superiores Técnicos oferecem cursos numa única área do saber, conducentes à formação 

de especialistas e à obtenção dos graus acadêmicos de bacharelado, licenciatura, mestrado 

e doutorado. Por sua vez, os Institutos Superiores Politécnicos ministram cursos em duas 

ou três áreas do saber, propiciando a formação de especialistas e a obtenção dos graus 

acadêmicos de bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado. A Tabela 1 apresenta uma 

síntese da organização das IES em Angola.   

 

Tabela 1: Organização das instituições de ensino superior 

 

Classificação 

 

Natureza 

 

Criação  

 

Tipos 

Áreas 

do 

saber 

 

Unidades orgânicas 

Graus 

acadêmicos 

ministrados 

 

 

Universidades  

 

Pública 

Privada 

Público-privada 

 

 

Governo 

  

Quatro 

ou mais 

Faculdades 

Institutos superiores 

Escolas superiores 

Centros de estudos e 

investigação 

Bacharelado 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutorado 

 

 

Academias 

Pública 

Privada 

Público-privada 

Governo  

Privados 

  

Uma  

Dependem da 

especificidade 

Mestrado 

Doutorado 

 

Institutos 

Superiores 

Pública 

Privada 

Público-privada 

 

Governo  

Privados 

Técnicos 

 

Uma Departamentos 

Centros de estudos e 

investigação 

Bacharelado 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutorado 
Politécnicos Duas 

ou três 

Escolas 

Superiores 

Pública 

Privada 

Público-privada 

Governo  

Privados 

Técnicas Uma  

Departamentos  

Bacharelado 

Licenciatura 

 
Politécnicas Duas 

ou três 
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Até o ano de 2009, a rede pública de ensino superior era constituída por apenas uma 

Universidade, a Universidade Agostinho Neto. Essa instituição tinha unidades orgânicas 

em algumas províncias, mas a maior parte dos cursos eram ministrados em Luanda, a 

capital do país. Existiam também outras duas instituições públicas de nível superior, a 

Escola Superior Agrária da província do Kuanza Sul e o Instituto Superior de Relações 

Internacionais em Luanda, esse último ligado ao Ministério das Relações Exteriores.  

Em 2009, o Conselho de Ministros criou novas instituições de ensino superior 

públicas, a partir da promoção de algumas unidades da UAN para instituições autônomas e 

a criação de outras de raiz. O surgimento das novas universidades vem dar corpo a uma 

política de criação de regiões acadêmicas que delimitam o âmbito territorial de atuação e 

expansão das IES. Foram criadas sete regiões que, a princípio, devem cobrir todo o país. 

Assim, Angola passou a contar com sete universidades públicas, sendo que as seis novas 

entraram em funcionamento em 2010. Na época da pesquisa, existiam 16 instituições 

públicas de ensino superior e 37 instituições de ensino superior privadas, sendo que 15 

delas foram aprovadas no primeiro semestre de 2012. A Tabela 2, a seguir, apresenta, de 

forma detalhada, a distribuição das instituições de ensino superior por categorias. 

 

Tabela 2: Distribuição das IES por categorias 

CATEGORIAS UNIVERSIDADES INSTITUTOS ESCOLAS TOTAL 

Públicas 7 6 3 16 

Privadas 10 27 0 37 

TOTAL 17 33 3 53 

Fonte: Ministério do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia (2012) 

 

Pelo quadro acima, percebe-se uma presença marcante de IES privadas (70%), 

quando comparadas com as públicas (30%), e de institutos (62%), quando comparados 

com as universidades (32%) e as escolas (6%). Já as escolas são 100% públicas. Ao 
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contrário do que se passa no Brasil, por exemplo, onde existem várias Faculdades isoladas, 

equivalentes às escolas em Angola, essa iniciativa, até 2012, foi apenas do setor público, 

não despertando interesse do setor privado, provavelmente pelo fato de a formação ser 

limitada ao ensino da graduação. Outra razão pode estar ligada à cultura do ensino em 

Angola, pois a designação escola, sempre esteve associada às instituições do ensino geral. 

Quanto às academias, embora constem na legislação, ainda não existem como tal. 

Em relação à distribuição por regiões académicas, tem-se uma predominância de 

instituições na Região Acadêmica I (53%), que compreende as províncias de Luanda e do 

Bengo, como mostra a Tabela 3. Ou seja, mais de metade das IES estão concentradas na 

Região Acadêmica I. No entanto, quando comparadas as duas províncias que 

compreendem a Região Acadêmica I, verifica-se que 26 (92,86%) IES estão sediadas em 

Luanda. As dez universidades privadas estão todas em Luanda, o que vem demonstrar o 

desnível em termos da oferta de formação superior entre as Regiões Acadêmicas do país. 

 

Tabela 3: Distribuição das IES por Regiões Acadêmicas 

 

IES 

Região 

Acadêmica I 

Região 

Acadêmica 

II 

Região 

Acadêmica 

III 

Região 

Acadêmica 

IV 

Região 

Acadêmica 

V 

Região 

Acadêmica 

VI 

Região 

Acadêmica 

VII 

Univ. 

públicas 

1 1 1 1 1 1 1 

Univ. 

privadas 

10       

Inst. 

públicos 

2 1   1 1 1 

Inst. 

privados 

14 6 2  1 4  

Escolas 1    1  1 

TOTAL 28 8 3 1 4 6 3 

Fonte: Ministério do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia 

 

No tocante ao universo estudantil, dados de 2011 do Ministério do Ensino Superior 

e da Ciência e Tecnologia indicavam um total de 140.016 estudantes regularmente 
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matriculados no subsistema de ensino superior, sendo 67.183 (48%) em IES públicas e 

72.833 (52%) em IES privadas. 

 

   Figura 2: Distribuição de Estudantes por IES 

   Fonte: Ministério do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia 

 

Embora o número de estudantes em IES privadas seja superior ao de estudantes em 

IES públicas, tal diferença não reflete a diferença existente entre o número de IES privadas 

(70%) e IES públicas (30%). Tal fato, provavelmente, se deve ao peso da principal 

instituição pública, a UAN, e também ao fato de as IES privadas serem muito recentes, 

algumas delas ainda sem formar profissionais. 

Quanto aos cursos de graduação, 53% são da área de ciências sociais e humanas, 

18% de ciências tecnológicas e engenharias, 16% de ciências da educação e 13% de 

ciências da saúde, de acordo com a Figura 3. 

 

Figura 3: Distribuição dos cursos de graduação por áreas 

Fonte: Ministério do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia 

52% 48% 

Estudantes em IES
Privadas

Estudantes em IES
Públicas

53% 

18% 

16% 

13% 
Ciências Sociais e
Humanas

Ciências Tecnológicas
e Engenharias

Ciências da Educação

Ciências da Saúde
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Os dados apresentados até o momento permitem fazer algumas reflexões sobre o 

ensino superior no país. A primeira delas é que se trata de um sistema em processo de 

formação muito recente, mas com um crescimento muito rápido, principalmente nos 

últimos três anos, quando aumentou substancialmente o número de IES e o número de 

estudantes. 

Outro aspecto a considerar é a alta concentração de IES na Capital, a principal 

cidade do país, agravando ainda mais as assimetrias regionais, já evidenciadas em outros 

domínios da realidade angolana. 

Finalmente importa referenciar as mudanças na estrutura do Estado, responsável 

pela gestão do Subsistema do Ensino Superior, que expressam bem a recenticidade e a 

expansão do subsistema, assim como a preocupação do Executivo em melhorar a realidade 

vigente. A esse respeito importa fazer algumas referências ao Plano Nacional de Formação 

de Quadros (PNFQ), delineado para concretizar a Estratégia Nacional de Formação de 

Quadros criada pelo Executivo angolano, tendo como principais objetivos: 

a) Apoiar o desenvolvimento, quantitativo e qualitativo, do potencial humano 

angolano, condição essencial para a sustentabilidade do desenvolvimento 

econômico, social e institucional e a inserção internacional competitiva da 

economia angolana. 

b) Assegurar a formação e qualificação de recursos humanos qualificados e 

altamente qualificados que correspondam às necessidades de 

desenvolvimento do país. 

c) Promover o ajustamento, quantitativo e qualitativo, ente as necessidades e a 

oferta formativa. 
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O PNFQ abrange um período de 7 anos, isto é, de 2013 a 2020, com 

responsabilidades diluídas entre vários órgãos do Estado. Ao final, isto é, em 2020, espera-

se alcançar os seguintes resultados no Subsistema de Ensino Superior: 

a) Subsistema de ensino superior reformulado e melhorado, verificável, 

nomeadamente, através do aumento, em cerca de 1,1 milhão, do número de 

dirigentes, gestores e quadros superiores, elevando-se a taxa geral de 

quadros de 28,8% para 33%, sendo 250 mil quadros superiores e 850 mil 

quadros médios. 

b) Cerca de 275 mil alunos matriculados e 22 mil diplomados pelo ensino 

superior, com um nível de conhecimento e competências científicas, 

técnicas e profissionais substancialmente mais elevado do que 

presentemente. 

c) Existência de 6.900 professores do ensino superior, com maior qualificação 

cientifica, técnica e pedagógica e maior nível de formação avançada, de 

modo que, em 2020, 40% dos docentes tenham o grau de Mestre e 20% o 

grau de Doutor. 

d) Reorientação do ensino superior de acordo com as necessidades do país e 

com o PNFQ, assegurando novos cursos ou instituições nos domínios 

inexistentes e oferta acrescida nos deficitários, controlando a oferta nos 

domínios excedentários e operacionalizando o sistema de avaliação e 

certificação das IES, públicas e privadas.  

e) Definição e implementação do Estatuto do Pessoal Docente do Ensino 

Superior, que promova a sua qualificação nas instituições.  

f) Estabelecimento e operacionalização do Sistema de Informação para o 

Ensino Superior. 
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g) Definição e implementação do Sistema de Financiamento do Ensino 

Superior. 

h) Limitação da concessão de vistos de trabalho para estrangeiros, nas áreas 

potencialmente excedentárias. 

i) Elaboração do Programa Nacional de Doutoramento.  

 

A formação em Psicologia 

Em Angola, até 2012, existiam dezoito cursos de graduação em Psicologia, 

oferecidos tanto por instituições públicas quanto por IES privadas. Por outro lado, deve-se 

realçar que as Instituições Públicas têm um curso superior de Ciências da Educação, em 

que o ensino da Psicologia aparece como uma das opções de formação. Os egressos desses 

cursos recebem o título de “Licenciados em Ciências da Educação: opção Psicologia”, 

entre outras disponíveis (como Matemática, História, Línguas, etc.). Entretanto, muitos 

desses profissionais se consideram psicólogos e têm tido atuação como tal, valendo-se do 

fato de o currículo do curso contemplar algumas disciplinas do campo, mescladas com 

outras de pedagogia e de gestão escolar. 

A grade curricular dos cursos dessa opção, com uma carga horária de 3.430 horas, 

contempla as disciplinas: Psicologia Geral, Psicofisiologia, Psicologia do 

Desenvolvimento, Psicologia Pedagógica, Psicologia Diferencial, Psicologia Social, Teoria 

e Prática de Testes Psicológicos, Intervenção Psicológica, Didática da Psicologia, 

Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, Psicopatologia e Avaliação Psicológica. 

As unidades curriculares do campo da Psicologia representam aproximadamente 30% do 

total do curso, e se integram a outras unidades dos campos da Sociologia, História, Língua 

Portuguesa e Estrangeira, Gestão Escolar, Didática e Pedagogia, sendo que essas últimas 

são as que mais se destacam. Contrariamente, nos cursos de Psicologia oferecidos no país, 
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as unidades curriculares do campo da Psicologia, representam mais de 60% do total do 

curso. 

Os Institutos Superiores de Ciências da Educação (ISCED), onde os cursos de 

Ciências da Educação são ministrados, encontram-se espalhados em muitas das províncias 

e são das mais antigas unidades orgânicas da UAN. Eles surgiram como uma estratégia do 

Executivo para a formação de professores que pudessem cobrir as demandas do ensino 

médio. O primeiro ISCED foi criado na cidade do Lubango, província da Huíla, em 1980, 

como foi referido no primeiro Estudo sobre a profissionalização da Psicologia em Angola, 

sendo considerado um marco do ensino da Psicologia no país. 

Percebe-se então que, no país, existem atualmente duas modalidades de formação 

de profissionais que atuam em Psicologia: os formados nos cursos regulares de Psicologia 

e os formados nos cursos de Ciências da Educação. Considerando o número reduzido de 

disciplinas do campo ministradas nos cursos de Ciências da Educação e o título que eles 

conferem (Licenciado em Ciências da Educação na opção Psicologia), não se pode, a rigor, 

considerar a existência de duas modalidades de formação de psicólogos, mas sim, como já 

referido anteriormente, duas modalidades de formação de profissionais que atuam no 

campo da Psicologia. A não regulamentação e a inexistência de um órgão regulador da 

profissão fazem com que haja ainda uma “confusão” entre titulação e exercício 

profissional. Nesse cenário, todos se consideram psicólogos, mesmo não o sendo, ou o são 

na prática, mas não na formação.  

Abordando concretamente a formação em Psicologia, os dados coletados no órgão 

de tutela e o levantamento feito nas Instituições de Ensino Superior indicam a existência de 

18 cursos de Psicologia que funcionam legalmente no país, sendo 9 (50%) em 

Universidades e 9 (50%) em Institutos Superiores. Dos 18 cursos, 16 são ministrados em 

IES privadas e apenas 2 em IES públicas. Um pouco mais alta é a proporção em relação às 
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Regiões Acadêmicas, em que 15 cursos encontram-se na Região Acadêmica I, mais 

precisamente em Luanda, e apenas 3 fora da Capital. O primeiro curso surgiu no início dos 

anos 2000, sendo que, até 2006, eram apenas 4 cursos. Até 2011 existiam 10 cursos e, em 

2012, foram aprovados os restantes cursos de Psicologia. Percebe-se um aumento 

considerável dos cursos, com destaque para o ano de 2012.  

Dados das IES indicam que, até 2011, foram formados, no país, aproximadamente 

700 psicólogos. Aproximadamente porque algumas das instituições, lamentavelmente, não 

tinham os dados devidamente sistematizados. Desse número, 190 foram formados pela 

Universidade Pública (UAN). Para o ano de 2012, existia a previsão de graduação de mais 

450 psicólogos, incluindo os formandos de duas Instituições que apenas nesse ano teriam 

os seus primeiros licenciados. 

Quanto aos docentes responsáveis pela formação dos psicólogos, embora não 

tenham apresentado números, os responsáveis pelos cursos informaram que a maior parte é 

constituída de angolanos, em torno de 85%. Dos estrangeiros, destacam-se brasileiros, 

portugueses e cubanos. No tocante à qualificação, a maior parte dos docentes possui 

apenas a graduação, e muitos foram formados nas próprias instituições, ou seja, são recém-

formados, pois os primeiros psicólogos formados no país começaram a ser lançados para o 

mercado entre 2005 e 2007. A figura 4 apresenta um resumo desses dados. 

 

 

Figura 4: Caracterização da formação em Psicologia  
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Aspectos estruturais dos cursos 

Com exceção de um curso que oferece formação generalista, os outros oferecem 

formação específica. Em alguns casos, os cursos são designados “Psicologia, com opções” 

e, em outros, a designação corresponde à área específica. Dessa forma, há cursos de 

Psicologia com opção em Psicologia Clínica, Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

dentre outras, ao mesmo tempo em que existem cursos específicos de Psicologia Clínica, 

Psicologia Escolar, etc. As áreas de opção são as de clínica (15 cursos), organizacional e 

trabalho (14 cursos), escolar ou educacional (11 cursos), criminal (4 cursos), social (2 

cursos), saúde (1 curso) e desporto (1 curso). Apesar de aprovados, alguns desses cursos 

específicos ainda não estão a ser ministrados, como é o caso do curso de Psicologia do 

Desporto. A Figura 5 ilustra a distribuição dos cursos por áreas específicas de formação. 

 

 

    Figura 5: Áreas específicas de formação em Psicologia 
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Embora a área clínica seja a mais ofertada, o maior número de estudantes está na 

área organizacional e do trabalho, com aproximadamente 40%, vindo a seguir a clínica 

(37%), a escolar (12%) e a criminal (5%), com uma tendência crescente dessa última, 

segundo os entrevistados. De acordo com Saveia (2009), muitos estudantes que escolhem a 

Psicologia como formação superior, têm optado pela POT, apesar da visão limitada que 

têm da área, pois muitos a percebem apenas como voltada aos tradicionais processos de 

recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho. Essa tendência crescente 

do interesse pela área está relacionada à referência que têm de alguns profissionais de 

expressão e à possibilidade de emprego, pois, dentre as várias áreas da Psicologia, a POT é 

a que mais oferta de emprego vem apresentando em função dos desafios postos pela 

expansão econômica do país. 

De um modo geral, nos cursos com opções específicas, existe um tronco comum 

nos primeiros anos (ciclo básico), havendo uma separação nos últimos dois anos, quando 

são ministradas disciplinas específicas da área de especialização (ciclo profissionalizante). 

Essa opção, ao mesmo tempo em que dirige e prepara o profissional para uma determinada 

área, limita seu acesso às outras áreas da Psicologia, já que, no tronco comum, nos 

primeiros anos, apenas são ministradas disciplinas gerais do campo, como Psicologia 

Geral, História da Psicologia, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Experimental, 

Teorias da Personalidade e Psicopatologia, aliadas a disciplinas como Metodologia da 

Iniciação Científica, Antropologia, Estatística, Sociologia e Informática. 

Em relação ao tempo de integralização, há 13 cursos com 4 anos de duração e 5 

cursos com 5 anos de duração, com carga horária total variando de 3.000 a 3.615 horas. De 

realçar que a carga horária não só varia de instituição para instituição, mas também entre as 

opções, dentro da mesma instituição. Ou seja, existe um tronco comum, mas os ciclos 
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profissionalizantes apresentam cargas horárias distintas, sendo a área organizacional e do 

trabalho a que, de um modo geral, apresenta carga horária mais extensa. 

Na grade curricular dos distintos cursos, verifica-se que a carga horária prática é 

igual à carga horária teórica, com exceção de três cursos, em que a carga horária teórica é 

superior. No entanto, segundo os responsáveis pelos cursos, por falta de condições para 

prática nas Instituições, a carga horária teórica acaba por ser bem maior. 

Assim como a carga horária, o número de disciplinas varia, tanto entre as 

instituições, quanto entre as áreas de especialização. Na maior parte dos cursos, o número 

varia de 42 a 58 disciplinas, incluindo os estágios e trabalhos de fim de curso, com exceção 

do curso da Universidade Agostinho Neto (UAN) que tem 72 disciplinas, o que representa 

uma disparidade em relação aos outros cursos. Não obstante o número de disciplinas, o 

curso da UAN é integralizado em 4 anos, o que exige dos estudantes mais de dez 

disciplinas cursadas por semestre. 

Outra particularidade da Universidade Agostinho Neto é a existência de dois cursos 

de Psicologia, inseridos em unidades orgânicas distintas e totalmente independentes um do 

outro: um com as opções, social, trabalho e criminal, ofertado na Faculdade de Ciências 

Sociais; outro com as opções escolar e clínica, no Instituto Superior de Saúde. Essa 

separação foi efetivada em 2010, por opção da atual direção da Universidade. Os motivos 

da separação não estão claros, segundo os responsáveis pelos dois cursos. 

Disciplinas optativas fazem parte da grade curricular de apenas dois cursos e 

surgem no segundo semestre do primeiro ano. Os demais cursos têm uma grade curricular 

integrada apenas por componentes obrigatórios. Segundo os responsáveis pelos cursos, a 

ausência de disciplinas optativas deve-se à complexidade na operacionalização e ao fato de 

os cursos serem específicos, contemplando as disciplinas essenciais para a formação do 

profissional especializado. 
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Os estágios estão presentes em todos os cursos e surgem no penúltimo ano, para 

dois dos cursos, e no último ano, para os restantes cursos. Apenas duas instituições têm um 

espaço destinado ao serviço de psicologia aplicada. Dentre elas, destaque-se o Centro de 

Aplicação da Psicologia da Universidade Jean Piaget. Os estágios, para as demais 

instituições que estão em tal fase, são feitos essencialmente fora, em organizações com as 

quais tenham convénio. Entre elas, destacam-se as instituições de saúde. Nesses casos, a 

supervisão é feita por um professor da instituição e por um supervisor da instituição onde o 

estágio é realizado. Segundo os responsáveis pelos cursos, os estágios constituem uma das 

grandes dificuldades, pelo fato de as instituições não terem criado condições 

infraestruturais e técnicas para sua realização, o que se agrega às poucas oportunidades 

disponibilizadas pelas organizações de trabalho. Como exemplo, cita-se a área clínica, na 

qual os estudantes concluem os cursos sem passar por um estágio, com exceção dos que 

estudam em instituições com espaços para a clínica. Dentre as instituições que mais 

recebem estudantes para estágio, destacam-se o Hospital Psiquiátrico de Luanda, o 

Hospital Militar Principal de Luanda e o Centro Psicotécnico da Força Área. 

Os dados aqui apresentados permitem perceber que a inexistência de 

regulamentação da profissão e de normas curriculares provoca uma diversidade de 

modelos estruturais de formação do profissional. Há formações mais generalistas e outras 

mais específicas, com cargas horárias, tempo de integralização, fluxos e condições de 

estágios, pesquisa e extensão que variam de instituição para instituição. 

Não se pretende indicar que sejam feitas cópias de outras realidades, mas elas 

podem servir de reflexão. Poder-se-ia, por exemplo, tomar como ponto de partida para a 

resolução desses problemas, a experiência brasileira, onde o órgão de tutela do ensino 

superior, instituiu, em 1996, comissões de especialistas para a elaboração de uma nova 

concepção para os cursos superiores, tendo como base uma Lei de Diretrizes e Bases 
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(LDB/1996). Com essa medida, a formação em Psicologia ganha novos contornos. Além 

da organização da formação em si, a nova proposta promoveu uma mudança de foco: a 

preocupação com os conteúdos deu lugar à preocupação com o desenvolvimento de 

competências e habilidades durante a formação. O currículo não mais é pensado a partir de 

conteúdos fundamentais que devem ser assimilados para aplicação posterior, mas vai além 

da pura apreensão de conteúdos prontos, marcando, dessa forma, a ligação necessária entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Pesquisa e extensão na formação em Psicologia 

Pesquisa e extensão foram temas também pesquisados. Procurou-se caracterizar as 

condições institucionais para a pesquisa e a extensão, o número de docentes envolvidos 

nesses processos, os programas existentes e as linhas de pesquisa. Percebe-se que, numa 

situação semelhante à dos estágios, as instituições, com raras exceções, não possuem 

condições institucionais para a pesquisa e, mesmo as que possuam, não têm realizado 

pesquisa no campo da Psicologia. Os entrevistados, de um modo geral, dizem não 

existirem docentes a realizar pesquisa em Psicologia pela instituição, assim como não estão 

definidas linhas de pesquisa. Da análise das grades curriculares, foram identificados apenas 

dois cursos que contemplam disciplinas integradoras de pesquisa, ao longo da formação. 

Os demais cursos apenas apresentam a disciplina de Metodologia de Investigação 

Científica no primeiro ano e outra de preparação para o Trabalho de Fim de Curso, no 

último ano. Trata-se, portanto, de uma formação essencialmente profissional e não 

científica. 

Em relação à extensão universitária, ela se faz presente, essencialmente, nos cursos 

que têm serviços de Psicologia. Em quatro das instituições pesquisadas, a extensão se dá 

em disciplinas específicas, com o envolvimento de estudantes em programas na 
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comunidade, em centros infantis e em escolas. Em uma das instituições existe o “Projecto 

Clínica Comunitária”, espaço destinado ao atendimento clínico de pessoas carentes. Em 

outra instituição ganham destaque os cursos extracurriculares da área organizacional e do 

trabalho, como os de recrutamento e seleção e comunicação interpessoal. Em todos esses 

processos, estão envolvidos os professores das respetivas disciplinas e os estudantes, 

principalmente dos últimos anos. No entanto, a extensão não é uma realidade para todos os 

cursos, já que, em sete dos pesquisados, não foram identificados projetos nem atividades 

de prática. 

Observa-se que, se comparada com a pesquisa, a extensão está mais presente na 

formação dos psicólogos em Angola. As condições institucionais para a pesquisa e a 

qualificação dos docentes para essa atividade acadêmica, foram apontadas como as 

principais causas para a pouca presença da pesquisa nos cursos. Os trabalhos de fim de 

curso, que podiam ser a oportunidade para o desenvolvimento de pesquisa, ainda que de 

base, são percebidos apenas como mais uma exigência para o término do curso, e são feitos 

apenas com esse propósito. As revisões bibliográficas têm pouca consistência, atendendo à 

realidade bibliográfica do país, e as pesquisas, além de embrionárias, não têm o rigor 

necessário e não envolvem intervenção. O fraco domínio das competências para a 

investigação, identificadas neste trabalho e referenciadas no Estudo III, espelha bem a 

deficiência percebida pelos profissionais do campo, com sérios reflexos na formação dos 

estudantes. Já a extensão tem ganhado destaque, por ser, em muitos casos auto-sustentada e 

por constituir a prática, em algumas das disciplinas, incluindo os estágios. Por outro lado, 

são atividades que têm um retorno mais imediato para a comunidade, sendo por isso, 

abraçadas por algumas instituições como um aspecto que pode representar um diferencial. 
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Concepção de profissional  

Que profissional está sendo formado nos cursos de Psicologia? Quais as suas 

competências? Que correntes da Psicologia são destacadas na formação? A formação está 

vinculada a demandas sociais e a problemas locais e regionais? Essas foram algumas 

questões para as quais a pesquisa buscou resposta, ao examinar as propostas curriculares 

dos cursos. 

Em todos os cursos pesquisados, não estão descritas as competências exigidas dos 

estudantes ao terminarem seu processo de formação. Tal deficiência, em parte, deve-se ao 

fato de, até o presente momento, não existirem diretrizes curriculares que estabeleçam as 

competências básicas, as habilidades e eixos estruturantes para os cursos de Psicologia. Em 

todos os cursos, estão explícitas as saídas profissionais, com o fazer profissional em cada 

uma delas. Tais saídas profissionais estão ligadas às áreas da Psicologia acima descritas e 

representadas na Figura 5. 

Com relação às correntes da Psicologia mais focadas, em treze dos cursos, os 

entrevistados revelaram que se procura abordar as várias correntes do campo. Em cinco 

dos cursos, os entrevistados citaram as correntes cognitiva, comportamental, psicanálise, 

humanista e fenomenológica existencial como as que mais são focadas na formação dos 

psicólogos. 

 

Figura 6: Correntes da Psicologia focadas nos cursos 
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As propostas de criação dos cursos não explicitam a oferta em função de demandas 

sociais ou da vinculação a problemas locais e regionais. Os responsáveis pelos cursos, no 

entanto, citam, dentre outras, a necessidade de dar resposta aos problemas emocionais da 

guerra como a base da criação do curso. Porém, nem a grade curricular e nem o conteúdo 

programático das disciplinas dão destaque especial a esse aspecto. O curso da UAN 

destaca-se nesse quesito, ao incluir disciplinas como técnicas psicológicas de reabilitação, 

psicopatologia especial e distúrbios emocionais, com conteúdos programáticos que focam 

os problemas resultantes da guerra.  

 

Desafios da formação: a reflexão que se impõe 

Nesse cenário, vários desafios podem ser identificados para a formação do 

psicólogo em Angola. Em primeiro lugar, destaca-se a necessidade de elaboração de um 

marco regulatório para a formação profissional, com o estabelecimento de diretrizes 

curriculares que delimitem um conjunto de competências, conhecimentos e habilidades 

básicas, bem como os eixos estruturantes para a formação do psicólogo. As competências 

aqui citadas referem-se a desempenhos demandados do graduado em Psicologia, de tal 

forma que garantam um domínio básico de conhecimentos sobre a Psicologia, assim como 

a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos. Essa medida ajudará também a 

delimitar as fronteiras de formação entre o profissional egresso dos cursos de Psicologia e 

aqueles oriundos dos cursos de Ciências da Educação. 

A questão que se pode colocar é a seguinte: a qualificação que tem sido dada nos 

cursos de graduação confere ao psicólogo uma base sólida para o exercício da profissão 

nas diversas áreas de atuação? 
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Essa questão remete a um dos problemas da formação do psicólogo em Angola que 

precisa ser verdadeiramente debatido. Trata-se da problemática da formação generalista 

versus formação específica. 

A maior parte dos cursos está concebida de tal forma, que obriga seus estudantes a 

optarem por uma área de atuação nos dois últimos anos, no ciclo considerado 

profissionalizante. Trata-se de uma concepção que deixa lacunas importantes na formação 

do profissional. O estudante opta por uma área e termina o curso sem conhecimento das 

outras áreas de atuação. Logo, se depois de formado, surgir a oportunidade de trabalhar em 

outra área, o que acontece com frequência, ele desempenhará sua atividade sem 

competências (conhecimento, habilidades e atitudes) mínimas para tal. E, ao agir de tal 

forma, exercendo suas funções sem estar preparado, leva ao descrédito a Psicologia de um 

modo geral. 

Por outro lado, existe um curso mais generalista que, embora não sendo voltado 

para a formação específica, organiza-se segundo elencos de disciplinas consideradas 

principais, que configuram as áreas de atuação do psicólogo: organizacional e trabalho, 

clínica, social e escolar. 

Aproximamo-nos mais dessa segunda concepção, defendendo uma formação plural, 

que privilegie o conhecimento genérico em temas psicológicos, proporcione uma boa base 

científica assim como desenvolva habilidades e técnicas que serão úteis nas intervenções 

do psicólogo em geral, sem delimitação de áreas específicas de atuação. Em outras 

palavras, advoga-se a necessidade de uma formação generalista, acompanhada de 

coerência e consistência, sobretudo no que se refere às bases epistemológicas e à 

preparação profissional e científica. 

A preocupação com a formação profissional é, pois, um ponto fundamental, mas 

ainda assim não se pode omitir a confrontação com a formação científica. Neste trabalho, 
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defende-se que a formação científica do estudante de Psicologia deve estar presente ao 

longo de todo o curso. Para tal, torna-se necessária a estruturação dos cursos de Psicologia 

de tal forma, que se permita ao estudante, sua participação em um processo de construção 

do conhecimento. É necessário estimular o estudante para a pesquisa, porque só com uma 

boa formação em pesquisa é que se poderá formar um profissional com atitudes de 

pesquisador, crítico, que analisa, reformula e reflete sobre o contexto em que se encontra, 

questionando-o, e não se restringindo a um mero aplicador de técnicas padronizadas e 

gestadas em outras culturas. É desse profissional que a Psicologia e o país precisam: que 

problematiza, produz conhecimento e auxilia a profissão e Angola a crescerem. É esse 

profissional que poderá transformar o atual modelo de formação, que considera os 

estudantes como meros consumidores de conteúdos estrangeiros totalmente 

descontextualizados das reais condições sociais de Angola. 

Nessa sua fase embrionária de constituição, a formação do psicólogo em Angola 

tem se estruturado basicamente pelos conhecimentos e habilidades transferidos a partir da 

vivência em sala de aula, sem o apoio de atividades de pesquisa ou mesmo de extensão. 

Com a expansão do número de cursos, a formação de suas primeiras turmas e a exigência 

da realização de trabalhos monográficos de fim de curso, verifica-se algum esforço para a 

realização de pesquisa científica, o que parte, principalmente, de profissionais que fizeram 

sua formação no Brasil e em outros países com alguma tradição em pesquisa. Porém, esse 

é um processo bastante limitado, tendo em conta as poucas habilidades de investigação dos 

formandos, as deficiências na formação docente e a visão limitada da área, como já foi 

mencionado anteriormente. Convêm lembrar que, apenas no segundo semestre de 2012, foi 

criado o primeiro curso de pós-graduação em Psicologia, na UAN. Porém ainda não 

existem grupos de pesquisa que se dediquem à produção de conhecimento. Por outro lado, 

a maioria das IES é bastante recente e ainda não apresenta uma infraestrutura física 
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adequada às atividades de nível superior, com especial destaque para a disponibilidade de 

acervo bibliográfico nas suas bibliotecas. 

A esse respeito, outra reflexão que precisa ser feita relaciona-se à forma de 

organização das instituições de ensino superior, o que se reflete na estrutura de ensino. Ao 

reservar-se às Escolas apenas a formação graduada e às Academias a formação apenas pós-

graduada, está subjacente uma concepção de ensino que, a princípio, dissocia a produção 

da disseminação do conhecimento. Tem-se um tipo de instituição que só é produtora de 

conhecimento e a outra que dissemina. Nesse cenário, dificilmente haverá lugar para a 

necessária integração entre ensino, pesquisa e extensão, que em termos gerais, constituem 

o tripé de sustentação das instituições de ensino superior.  

Outro aspecto a considerar é a relação hoje existente entre disciplinas do primeiro 

ciclo e disciplinas voltadas para a formação profissional, em que se verifica uma cisão. 

Muitas vezes, o aluno estuda uma determinada disciplina nos primeiros semestres do curso 

sem depois conseguir articulá-la com as outras disciplinas do ciclo profissionalizante. 

Os estágios, curriculares ou extracurriculares, são outro desafio a enfrentar. Como 

lugar de iniciação a uma prática e, ao mesmo tempo, de reflexão teórica, o estágio surge 

como um espaço de criação, de construção de conhecimento, pelo desafio da situação 

nova. Ao ingressar em um estágio, o estudante pode identificar questões que confrontam a 

sua prática e que, muitas vezes, constituem o ponto de partida para um projeto de pesquisa. 

É, pois, fundamental que essa prática esteja alinhada à realidade social angolana, o que 

poderá desenvolver a responsabilidade social do profissional em Psicologia, colocando-o 

cada vez mais próximo dos problemas sociais que tanto afligem o país. 

Cabe ainda fazer uma alusão às disciplinas optativas, presentes apenas em dois dos 

cursos ministrados. Sua presença poderia aproximar o estudante de outras áreas da 

Psicologia, ampliando seu leque de conhecimentos e minimizando uma das lacunas da 
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formação especializada. Para os cursos generalistas, elas poderiam servir para aprofundar 

conhecimentos em determinada área de atuação. 

Com as reflexões apresentadas até ao momento, não se tem a pretensão de resolver 

os problemas da formação em Psicologia em Angola. Apenas são apresentados desafios 

que devem ser pensados quando da elaboração das diretrizes curriculares para o curso de 

Psicologia. Propõe-se, neste trabalho, que as diretrizes curriculares sejam baseadas em 

competências e habilidades profissionais e científicas. Por conseguinte, deverá ser 

abandonada a ideia de formação como assimilação de conteúdos, em favor de uma 

perspectiva da formação entendida como desenvolvimento de competências e habilidades, 

exigindo-se uma presença maior da prática desde os primeiros anos do curso. Esse tipo de 

formação assinala, em última análise, a ligação necessária entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

Outro desafio prende-se à necessidade de expansão da fronteira da formação em 

Psicologia para as províncias, descentralizando a formação que, hoje, acontece 

principalmente em Luanda. A alta relação candidato/vaga dá suporte empírico a essa 

sugestão. Na Universidade Agostinho Neto, por exemplo, o curso está entre os que 

recebem grande número de candidatos. No Instituto Superior Técnico de Angola, é o curso 

mais procurado, numa proporção de quase 50%, se comparado com outros cursos. 

Destaca-se, finalmente, o desafio da capacitação de docentes, para que eles possam 

contribuir na melhoria do ensino e promover reflexão e postura crítica sobre o estado atual 

do campo e sobre a realidade do país, deixando de ser meros repetidores de conhecimento. 

Quanto a esse aspecto, convém lembrar que existem poucos profissionais com formação 

específica na área e, mesmo estes, foram, em sua maioria treinados em instituições no 

exterior. 
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Parte dessa demanda de capacitação deve ser suprida por meio de um programa de 

pós-graduação que contemple, simultaneamente, a formação lato sensu em áreas 

específicas e stricto sensu em Psicologia.  

Vislumbram-se, no entanto, algumas perspectivas, principalmente a partir da 

criação do programa de pós-graduação em Psicologia e de programas de pós-graduação 

(alguns com incentivo do Executivo) em gestão, em parceria com instituições estrangeiras. 

A ênfase em Gestão de Recursos Humanos, apresentada por esses programas, constitui-se 

em espaço para a formação docente, além de abrir uma perspectiva de desenvolvimento de 

algumas pesquisas relacionadas ao tema.  

Ações como essa balizam o que parece ser o melhor caminho a ser trilhado, em 

curto e em médio prazo, pelo sistema de ensino superior: uma simultânea parceria com os 

órgãos governamentais, órgãos de classe e universidades estrangeiras para que ele possa se 

organizar e se desenvolver. Essas parcerias devem ter como foco a formação e a 

capacitação de recursos humanos para a docência e a gestão do ensino superior. 

 

Conclusões 

Os dados e as reflexões apresentados indicam algumas conclusões. A primeira delas 

é que os últimos anos têm sido marcados por uma atenção governamental ao segmento do 

ensino superior em Angola. A criação das Regiões Acadêmicas, a abertura para as IES 

privadas, os programas de bolsas de estudo internas e a recente criação do Ministério do 

Ensino Superior são algumas das ações que dão corpo a essa conclusão. 

A segunda conclusão é a de que analisar a formação básica dos psicólogos em 

Angola significa olhar para o ensino que é propiciado pelas IES privadas. Como foi 

destacado, 88,89% dos cursos de Psicologia são ministrados nessas instituições. 
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Uma terceira conclusão refere-se à expansão e consolidação do ensino da 

Psicologia, hoje com 18 cursos. Se acrescidos os cursos de Licenciatura em Ciências da 

Educação com opção Psicologia, presentes nas sete Regiões Acadêmicas, tem-se o campo 

de ensino mais disseminado no país. 

Não obstante, pode-se concluir que a formação do psicólogo em Angola é marcada 

por uma dissociação entre o ensino, a pesquisa e a prática, bem como por grandes 

dificuldades de infra-estrutura, assim como pela falta de professores titulados nas diversas 

Regiões Acadêmicas, tanto em IES públicas quanto privadas. 

Face ao exposto, pode-se também concluir que o país não está a formar 

profissionais capazes de construir a Psicologia, mas apenas de repeti-la. Urge a 

necessidade de se deixar de reproduzir Psicologia para passar a construir uma Psicologia a 

partir das demandas e das necessidades do país, mas sem ignorar as experiências de outros 

países, que podem servir de ponto de partida. 

A reversão desse quadro requer que se proporcione uma formação que privilegie a 

análise, a discussão e a crítica. Requer a adoção de uma política de formação que dê 

destaque à participação dos estudantes no próprio processo de construção do 

conhecimento. É necessário que se enfatizem as experiências de produção de 

conhecimento por meio da associação entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo, 

dessa forma, uma formação que vá além da pura apreensão e reprodução de conteúdos 

padronizados. 
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ESTUDO III 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

 

Como foi mencionado na Introdução, o Estudo III contempla três seções, 

correspondentes às pesquisas sobre inserção profissional, desenvolvimento de 

competências e estratégias de qualificação e vínculos com a profissão. As três pesquisas 

tiveram uma mesma base metodológica, embora com um módulo específico para cada 

uma. A seguir, apresentam-se as informações sobre as decisões metodológicas do estudo.  

A coleta de dados consistiu de um survey sobre o exercício profissional da 

Psicologia em Angola (vide Apêndice I), tendo como unidade de análise os psicólogos 

angolanos que atuavam no país. Nesse processo, a qualidade do procedimento de 

amostragem é de suma importância, pois um viés no estabelecimento da amostra (sub ou 

super representação de segmentos da população) gera distorções nos resultados, 

incontornáveis na fase da análise dos dados. Apesar da sua complexidade, o desenho da 

amostra apoiou-se em uma população pequena (aproximadamente 700 formados em 

Angola)
4
, se comparada à realidade brasileira, e de fácil acesso, já que uma maioria 

significativa reside e atua em Luanda. Para isso, foram contactados os responsáveis pelos 

cursos de Psicologia, que se comprometeram em distribuir o questionário aos docentes da 

instituição. Buscou-se, também, o contacto dos profissionais inscritos na Associação 

Angolana de Psicólogos. No entanto, as principais fontes de contactos com os profissionais 

foram as redes de relacionamento entre familiares, amigos, colegas, alunos e ex-alunos. 

Foi-lhes solicitado identificar e convidar psicólogos angolanos para participarem na 

pesquisa. Nessa etapa, a pesquisa restringiu-se aos psicólogos, tendo ficado de fora os 

                                                           
4
 Não existe informação sistematizada sobre o número de psicólogos angolanos formados no exterior do país, 

mas acredita-se que seja pouco mais de 100 profissionais. 
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profissionais formados em Ciências da Educação, na opção Psicologia, por entender-se não 

serem eles psicólogos de fato, apesar de muitos assim se intitularem e terem atuação como 

se psicólogos fossem. 

No total, participaram na pesquisa 230 psicólogos, sendo 86 (37,4%) do sexo 

masculino e 144 (62,6%) do sexo feminino. A média de idade dos participantes foi de 37 

anos (DP = 7,7), sendo que o mais novo dos respondentes tinha 25 e o mais velho 65 anos. 

Quanto à formação, 102 (44,3%) fizeram a graduação na universidade pública (UAN), 91 

(39,6%) em instituições de ensino superior privadas em Angola, e 37 (16,1%) em 

instituições no exterior do país. Dos países de formação, constam o Brasil 21 (56,8%), 

Portugal 7 (18,9%), Cuba 2 (5,4%), Estados Unidos da América 2 (5,4%), República 

Democrática do Congo 2 (5,4%), Rússia 2 (5,4%) e Eslováquia 1 (2,7%). Do total dos 

respondentes, 20 (8,7%) tinham ou estavam a fazer um curso de especialização, sendo que, 

desses, 8 (40%) em Psicologia e 12 (60%) em outro campo; 22 (9,6%) tinham ou estavam 

a fazer um curso de mestrado, sendo 15 (68,2%) em Psicologia e 7 (31,8%) em outro 

campo; e 7 (3%) tinham ou estavam a fazer o doutoramento, sendo 6 em Psicologia e 1 em 

outro campo.  

 

Figura 7: Caracterização dos participantes da pesquisa 

Total de respondentes: 
230 

Homens: 86 (37,4%) 

Mulheres: 144 (62,6%) 

Idade média: 37 (DP = 7,7) 

Mais novo: 25 anos 

Mais velho: 65 anos 

Instituição de graduação: 

UAN: 102 (44,3%) 

IES privadas: 91 (39,6%) 

Exterior: 37 (16,1%)  

País de graduação: 

Brasil: 21 (56,8%) 

Portugal: 7 (18,9%) 

outros: 9 (24,3%) 

Com Especialização: 20 (8,7%) 

Em Psicologia: 8 (40%) 

Em outro campo: 12 (60%) 

Com Mestrado: 22 (9,6%) 

Em Psicologia: 15 (68,2) 

Em outro campo: 7 (31,8%) 

Com Doutorado: 7(3,0%) 

Em Psicologia: 6 (85,7%) 

Em outro campo: 1 (14,3%) 
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O survey foi constituído por um módulo básico e três módulos específicos. O 

módulo básico incluiu um conjunto amplo de itens que coletavam informações sobre: 

a) dados demográficos; 

b) formação acadêmica; 

c) inserção profissional; 

d) trajetória da carreira; 

e) trabalhos atuais (contexto, atividades desenvolvidas, regime de trabalho, 

benefícios, orientações teóricas, usuários, condições de trabalho, 

remuneração); 

f) perspectivas futuras quanto ao exercício profissional; 

g) abordagens teórico-metodológicas. 

Os três módulos específicos foram: 1) escolha da profissão e valor social atribuído 

à profissão; 2) comprometimento com a profissão e área de atuação; e 3) desenvolvimento 

de competências e estratégias de qualificação e requalificação. Os instrumentos de cada 

módulo específico tiveram como referência os usados na pesquisa “A Ocupação do 

Psicólogo: um exame à luz das categorias da psicologia organizacional e do trabalho” 

realizada pelo Grupo de Trabalho (GT) de Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) 

(GT1) pertencente à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 

(ANPEPP), e que culminou com a publicação do livro O psicólogo e o seu trabalho no 

Brasil, coordenado por Bastos e Gondim (2010). 

O módulo sobre competências profissionais foi constituído de 21 itens, associados a 

duas escalas Likert de quatro pontos, uma de Importância (0 = Sem Importância, 1 = Pouco 

Importante, 2 = Importante e 3 = Muito Importante) e outra de Domínio (0 = Não Domino, 

1 = Domino Pouco, 2 = Domino  e 3 = Domino Completamente). Foram também deixados 

espaços em branco para que cada um pudesse acrescentar as competências que 
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considerasse importantes para a atuação profissional. Por não existirem diretrizes 

curriculares para a formação em Psicologia em Angola, utilizou-se como padrão de 

referência as competências básicas, habilidades e eixos estruturantes estabelecidos pelas 

novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Psicologia no Brasil, 

seguindo a adaptação feita na pesquisa “A Ocupação do Psicólogo: um exame à luz das 

categorias da psicologia organizacional e do trabalho”, como já foi mencionado 

anteriormente. 

Para a investigação dos fatores envolvidos na escolha da profissão, foram 

apresentadas sentenças que procuram descrever o processo de escolha da Psicologia como 

profissão e, nela, da área principal de atuação. As sentenças foram respondidas em escala 

do tipo Likert de concordância, com sete pontos: 1 = Não/Nada; 2 = Muito pouco; 3 = 

Pouco; 4 = Moderadamente; 5 = Fortemente; 6 = Muito fortemente; 7 = Sim/Totalmente.  

No módulo sobre a escolha profissional, foi incorporada a escala sobre 

autopercepção do valor social, o nível de reconhecimento e dificuldades que a profissão de 

psicólogo possui hoje no país. As questões, num total de sete, foram respondidas numa 

escala do tipo Likert de concordância, com a seguinte correspondência: 1 = Discordo 

totalmente; 2 = Discordo; 3 = Concordo; e 4 = Concordo totalmente. 

Finalmente, para a coleta de dados do terceiro módulo específico, sobre o 

comprometimento com a profissão e área de atuação, foi solicitada aos participantes da 

pesquisa a indicação do grau de concordância em relação às questões apresentadas. As 

questões, num total de quinze, foram respondidas numa escala do tipo Likert de cinco 

pontos: 1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = 

Concordo; e 5 = Concordo totalmente. 

Num primeiro momento aventou-se a hipótese de realização da coleta de dados on 

line, via uma página da web construída especialmente para esse fim. Contudo, e tendo em 
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conta a realidade angolana, em que boa parte dos profissionais não tem acesso à Internet, e 

com base em experiências anteriores, optou-se por coletar os dados por meio de 

questionário impresso. O fato de se tratar de uma categoria ocupacional homogênea quanto 

ao nível de escolaridade foi um facilitador do processo de coleta das informações via 

questionário. 

Os dados coletados em papel foram lançados no sistema para que se tivesse uma 

única forma de análise. A análise dos dados foi quantitativa e viabilizada através de um 

software específico. As rotinas de análise foram distribuídas conforme está especificado na 

Figura 8 (vide as informações psicométricas das escalas no Apêndice II). 

 

 

               Figura 8: Procedimentos utilizados para a análise dos dados. 

 

•Análises Descritivas (Frequência, Média e Desvio Padrão).  

Dados gerais dos respondentes 

•Análise de Frequência. 

Inserção dos profissional 

•Análises Descritivas (Frequência, Média e Desvio Padrão); 

•Análise Fatorial Exploratória; 

•Teste de Confiabilidade das Escalas (Alpha de Cronbach); 

•Análise de Comparação de Médias (test t) 

Escolha profissional e valor social atribuído à profissão 

•Análise de Frequência; 

•Análise Fatorial Exploratória; 

•Teste de Confiabilidade das Escalas (Alpha de Conbrach); 

•Análise de Comparação de Médias (test t e ANOVA) 

Competências profissionais e estratégias de qualificação 

•Análise Fatorial Exploratória; 

•Teste de Confiabilidade das Escalas (Alpha de Cronbach); 

•Análise de Comparação de Médias (test t) 

Comprometimento com a profissão e área de atuação 
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SEÇÃO I 

INSERÇÃO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO 

 

O trabalho assumiu e vem assumindo diferentes configurações, funções e 

representações ao longo dos anos, em função do contexto e do momento histórico, sendo 

uma das principais atividades das sociedades industrializadas e um dos pilares centrais em 

que elas se assentam. 

No campo das ciências sociais, é comum atribuir-se ao trabalho um papel 

estruturante na construção da identidade do indivíduo, além de ser considerado um dos 

aspectos mais importantes na vida pessoal, grupal, organizacional e societal. Salanova, 

Prieto e Peiró (1993) apontam onze funções positivas que o trabalho pode prover ao 

indivíduo: 

1) Integrativa ou significativa: refere-se ao trabalho como uma fonte que pode 

dar sentido à vida, já que permite às pessoas realizarem-se pessoalmente por 

meio dele. 

2) Status e prestígio social: o trabalho é visto como fonte de auto-respeito e de 

reconhecimento e respeito por parte de outros. Parte-se do princípio de que 

o status social de uma pessoa é determinado, em parte, pelo trabalho que 

desempenha. 

3) Identidade pessoal: o trabalho é considerado como uma das áreas de maior 

importância para o desenvolvimento e a formação da identidade. A 

experiência, os êxitos e fracassos no trabalho contribuem em certa medida 

para o desenvolvimento da própria identidade. 

4) Econômica: o trabalho cumpre a função de provedor do mínimo necessário 

à sobrevivência e meio para se conseguir bens de consumo. As pessoas 
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trocam o seu trabalho por uma recompensa que garanta sua independência 

econômica, o controle de sua própria vida, assim como o necessário para os 

tempos livres. 

5) Oportunidade para interação e contactos sociais: o trabalho é uma 

oportunidade de interagir e manter relações enriquecedoras com outros fora 

de seu núcleo familiar. As pessoas mantêm interações com colegas, 

subordinados, supervisores e clientes. 

6) Estruturação do tempo: refere-se ao trabalho como estruturante do dia, da 

semana, do mês, do ano e, inclusive, do ciclo vital das pessoas. Ajuda 

também a estruturar outras esferas da vida, que acoplam seu tempo ao 

tempo de trabalho, tais como planejamento da vida familiar, férias ou tempo 

de lazer. Assim, em função de quando se trabalha, determina-se quando se 

tem tempo livre, férias, ou quando se pode estar com a família. A atividade 

de trabalho estrutura o tempo em períodos temporais regulares e previsíveis 

e provê um marco de referência temporal útil para a vida das pessoas. 

7) Manutenção do indivíduo sob uma atividade mais ou menos obrigatória: o 

trabalho é visto como um dever dos indivíduos perante a sociedade. 

Cumpre, assim, a função de servir à sociedade, uma vez que promove um 

marco de referência útil de atividade regular, obrigatória e com propósito. 

8) Desenvolvimento de habilidades e competências: o trabalho promove 

habilidades e competências, muitas vezes presentes nos indivíduos, e 

maximizadas por meio da prática ou adquiridas pela execução do trabalho. 

9) Transmissão de normas, crenças e expectativas sociais: o trabalho tem um 

papel socializador muito importante. No trabalho, as pessoas se comunicam 

e, fruto dessa comunicação, transmitem expectativas, crenças, valores e 
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informações, não apenas relacionadas ao trabalho, mas também a outras 

esferas da vida, como a família, política, lazer, etc. 

10) Fonte de poder e controle: refere-se ao trabalho como uma fonte de 

desenvolvimento e aquisição de algum grau de poder e controle sobre outras 

pessoas, coisas, dados e processos. 

11) Comodidade (conforto): por meio do trabalho, as pessoas têm oportunidade 

de desfrutar de boas condições físicas, segurança, benefícios e lazer. 

Portanto, inserir-se no mundo do trabalho torna-se condição necessária para 

beneficiar-se das funções acima descritas. Mas como se configura a inserção do psicólogo 

angolano no mercado de trabalho? Esta seção procura responder a essa questão.   

A seção apresenta um panorama geral da inserção do psicólogo no mercado de 

trabalho, focando as características do emprego, as atividades desenvolvidas, os 

sentimentos em relação ao trabalho e as abordagens teórico-metodológicas que 

fundamentam sua atuação ou com as quais os profissionais mais se identificam. Como 

afirmam Zanelli e Bastos (2004), a compreensão integral do ser humano, depende de uma 

compreensão da sua inserção no mundo do trabalho e das relações que são criadas no 

interior das organizações em que trabalha. 

 

Breves considerações sobre o mercado de trabalho angolano 

Em Angola, o índice de desemprego é elevado, com uma média estimada de 26%. 

A economia informal tem absorvido muita força de trabalha ativa, mas sem qualquer 

regulamentação ou benefícios. Mesmo na economia formal, os contratos de trabalho 

tendem a ser de curto prazo, e a maioria das pequenas e médias empresas enfrenta 

dificuldades no cumprimento de contratos. Angola ocupa um lugar baixo no Relatório 
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Doing Business, do Banco Mundial, o 178º lugar no item “empregar trabalhadores”, o mais 

baixo da África Subsaariana (PEA, 2012). 

Para enfrentar os desafios que se apresentam, o Executivo angolano está a 

promover políticas e a desenvolver ações para impulsionar o setor privado e, com isso, 

criar novas possibilidades de geração de emprego e renda. É nesse âmbito que foi criado o 

Programa de Fomento Empresarial, com o propósito de fomentar o empreendedorismo, 

ajudar a reduzir a pobreza e o desemprego e o déficit corrente não-petrolífero. Além disso, 

foi criado, recentemente, o Instituto de Fomento Empresarial, para apoiar as médias e 

grandes empresas, ao passo que o Instituto Nacional de Apoio às Médias e Pequenas 

Empresas (INAPEM) passou por uma reestruturação, tendo como foco atual as pequenas 

empresas. O Balcão Único do Empreendedor (BUE) é outra criação do Executivo que, por 

sua vez, veio para simplificar o processo de início de um negócio. Foram inaugurados 

vários centros de formação profissional, em conexão com o setor privado, para programas 

de formação e estágio. 

A diversificação da economia apresenta-se como uma das soluções para a criação 

de novos empregos. Porém os esforços para tal esbarram nas altas taxas de desqualificação 

da mão-de-obra. Segundo o IBEP (2010), o índice de alfabetização nacional é apenas de 

65%, sendo 81,8% na área urbana e 44,8% na área rural. Segundo o Relatório Final da 

Estratégia Nacional Formação de Quadros (2010), o total de dirigentes, gestores, técnicos 

superiores e técnicos médios, representavam, em 2010, apenas 28,8% do emprego total de 

Angola, uma relação aquém de países como África do Sul (45%), Egito (60%) e Botswana 

(50%). 

Em Angola, observa-se uma crescente inadequação das competências ao mercado 

de trabalho. Como consequência, a maioria dos trabalhadores qualificados é importada de 
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outros países. O desemprego é maior entre jovens sem qualificação, mas registra-se 

também um número crescente de jovens graduados no desemprego (PEA, 2012).  

Os desafios da qualificação estão também a ter uma atenção do Executivo. O ensino 

técnico profissional foi ampliado e, em 2012, foi lançado o Programa Nacional de 

Formação de Quadros (PNFQ), com o objetivo de apoiar o desenvolvimento, quantitativo e 

qualitativo, do potencial humano angolano, condição essencial para a sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico, social e institucional, bem como para a inserção internacional 

competitiva da economia angolana. 

A Estratégia Nacional de Formação de Quadros, que se concretiza no Plano 

Nacional de Formação de Quadros, selecionou 98 profissões estratégicas de técnicos 

superiores. Essas profissões foram inseridas em domínios de formação. Dentre eles, foi 

constituído um grupo de Domínios Estratégicos de Formação, onde se devem concentrar as 

intervenções prioritárias. O PNFQ procedeu a uma revisão desses domínios, tendo chegado 

a um conjunto de 43 Domínios Estratégicos de Formação, que deverão ser atendidos até 

2020. A Tabela 4 apresenta esses dados. 

O campo da Psicologia aparece como um dos domínios estratégicos, com uma 

previsão de necessidades de 5.750 profissionais e com uma previsão de formação no país 

de 5.310, o que resultará num déficit de 440 profissionais. Num universo de 43 domínios 

estratégicos, a Psicologia situa-se no quinto lugar, com a Medicina, em termos de 

necessidade de formação, e em sexto lugar na previsão de oferta formativa. A partir do 

quadro, pode-se considerar que a Psicologia é uma profissão atrativa, quer do ponto de 

vista da potencialidade de mercado, quer de seu potencial de realização profissional. Os 

dados colocam a Psicologia numa posição de destaque entre as preocupações do país, ao 

mesmo tempo em que apresentam um enorme desafio para o campo. 

 



83 
 

Tabela 4: Oferta educativa interna nos domínios estratégicos de formação superior 

Áreas científicas, ciências e 

domínios 

Previsão de 

necessidades 

2010 – 2020 

Previsão de 

oferta interna 

2010 – 2020 

Saldo final 

2010 – 2020 

Saldo/oferta 

interna (%) 

Ciências Exatas  

Matemática  3.350 850 -2.500 -294,1 

Física  1.125 550 -575 -104,5 

Química  1.375 530 -845 -159,4 

Ciências Naturais e do Ambiente 

Geologia  1.875 490 -1.385 -282,7 

Biologia  2.500 270 -2.230 -825,9 

Ciências Médicas e da Saúde 

Medicina  5.750 2.060 -3.690 -179,1 

Medicina Dentária  1.375 1.080 -295 -27,3 

Enfermagem  18.750 4.450 -14.300 -321,3 

Ciências Veterinárias  1.750 420 -1.330 -316,7 

Ciências Farmacêuticas  1.875 550 -1.325 -240,9 

Ciências da Engenharia e Tecnologias 

Engenharia Civil  3.750 2.110 -1.640 -77,7 

Arquitectura  1.125 1.170 45 3,8 
Engenharia Eletrotécnica e Eletrônica  3.250 1.100 -2.150 -195,5 

Engenharia Informática  4.500 6.510 2.010 30,9 

Engenharia Mecânica  6.750 1.960 -4.790 -244,4 

Engenharia Transportes  2.750 0 -2.750 - 

Engenharia Telecomunicações  3.500 2.220 -1.280 -57.7 

Engenharia Química  2.250 150 -2.100 -1.400,0 

Engenharia Petróleos  1.750 520 -1.230 -236,5 

Engenharia Ambiente  2.250 1.130 -1.120 -99,1 

Engenharia Geográfica  1.125 480 -645 -134,3 

Engenharia Minas  1.125 490 -635 -129,6 

Ciências Agrárias e da Pesca 

Engenharia Agronômica  2.750 875 -1.875 -214,3 

Engenharia Florestal e dos Recursos 

Naturais  

1.125 710 -415 -58,5 

Engenharia Pesca e Aquicultura  1.750 0 -1.750 - 

Engenharia Alimentar  1.125 0 -1.125 - 

Ciências Sociais, Políticas e da Comunicação 

Direito  3.250 12.940 9.690 74,9 

Ciências Políticas  1.125 890 -235 -26,4 

Economia  3.250 7.600 4.350 57,2 

Sociologia  1.375 1.330 -45 -3,3 

Gestão de Recursos Humanos  2.750 4.310 1.560 36,2 

Psicologia  5.750 5.310 -440 -8,2 

Ciências da Comunicação  875 1.500 625 41,7 

Ciências da Gestão e Administração 

Gestão e Administração de Empresas  6.500 9.260 2.760 29,8 

Gestão Pública  1.375 3.200 1.825 57,0 

Contabilidade  8.250 6.230 -2.020 -32,4 

Gestão Hoteleira e do Turismo  1.125 225 -900 -400,0 

Artes e Humanidades 

Artes  1.125 0 -1.125 - 

Design e Moda  625 0 -625 - 

Filosofia e Religião  1.125 90 -1.035 -1.150,0 
Línguas, Literatura e Cultura Angolana 1.750 320 -1.430 -446,9 

Língua e Literatura Portuguesa 1.375 610 -765 -125,4 

Língua e Literatura Inglesa 1.125 490 -635 -129,6 

TOTAL 121.350 84.980   

 Fonte: Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ, 2012). 
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Em relação à formação pós-graduada, o PNFQ apresenta, para o período de 2013 a 

2020, a necessidade de 75 mestres e 20 doutores em Psicologia, o que coloca o campo em 

nono e décimo lugar, respetivamente, entre os domínios de formação considerados 

estratégicos.  

Não se pretende discutir o mérito desses dados. No entanto, observa-se um vazio 

em relação às áreas específicas de intervenção deficitárias e que se consideram prioritárias 

na formação. Pretende-se uma formação generalista ou específica, como a que vem sendo 

ofertada pela maior parte dos cursos atuais? Outro aspecto que levanta algumas reticências 

relaciona-se com as necessidades de mestres e doutores, quando comparadas às 

necessidades de licenciados em Psicologia. Embora seja uma projeção que levou em 

consideração o número de estudantes pós-graduados já em formação no exterior, parece ser 

muito baixa para um período de sete anos. Com esse número reduzido de mestres e 

doutores, poder-se-á esperar que, nos próximos anos, a formação de psicólogos continuará 

sendo feita por outros licenciados e que a pesquisa ainda não encontrará o seu necessário 

exercício e reconhecimento.   

 

Panorama da Inserção do Psicólogo no Mercado de Trabalho 

A Figura 9 apresenta os dados gerais da inserção profissional dos psicólogos 

pesquisados. Dos 230 profissionais que compuseram a amostra de pesquisa, 17% não estão 

inseridos no mundo do trabalho, não obstante tenham um diploma de ensino superior. Um 

número menor, 3,5% já exerceu atividade profissional no campo da Psicologia, mas 

atualmente encontra-se desempregado. Um número maior, 33% dos pesquisados, apesar da 

formação em Psicologia, atua em outros campos. Já 14% exercem atividades no campo da 

Psicologia e em outro campo, ao passo que 32% dos pesquisados atuam somente no campo 

da Psicologia. 
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Figura 9: Dados gerais da inserção profissional dos psicólogos 

 

Analisando os dados, a informação que mais se destaca é a do número de 

psicólogos desempregados. Dos profissionais pesquisados, 20,5% encontram-se em 

situação de desemprego, uma percentagem que se aproxima do índice nacional de 

desemprego. Se a esse dado for somado o número dos que exercem atividades profissionais 

apenas fora do campo da Psicologia, tem-se 53,5% que atuam fora do campo, ou seja, são 

desempregados do campo da Psicologia, apesar de serem formados na área. Esse número é 

superior ao dos que exercem atividade profissional em Psicologia, que se situa em 46,5%. 

Com base nesses dados, pode-se presumir que a profissão de psicólogo tem oferecido 

poucas oportunidades profissionais para a grande maioria dos indivíduos que decidiram 

segui-la. 

Partindo do pressuposto de que o trabalho é uma das esferas da vida de maior 

importância para o desenvolvimento e a formação da identidade, determinando, em parte, o 

status da pessoa, o não-trabalho pode afetar a auto-estima, baixando-a e provocando 
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no campo da psicologia (8)
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Exerço atualmente atividades
profissionais no campo da psicologia
e em outro campo (33)

Exerço atualmente atividades
profissionais somente no campo da
psicologia (74)
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consequências nefastas para a saúde e o bem-estar do indivíduo. No cenário atual, em que 

o trabalho se tornou um marco de referência útil, de atividade regular e obrigatória, na 

situação de desemprego, o indivíduo é visto como não cumpridor de suas obrigações para 

com a sociedade. 

Esses resultados, no entanto, contrastam com as necessidades de profissionais da 

área, identificadas no Plano Nacional de Formação de Quadros, ou seja, o país precisa de 

um número considerável de psicólogos, por ser a Psicologia uma das áreas de maior 

necessidade, mas, dos poucos que existem, muitos se encontram em situação de 

desemprego. Há necessidade de adoção de estratégias que viabilizem a inserção desses 

profissionais no mercado, para que os objetivos traçados no PNFQ possam ser cumpridos, 

e para que a Psicologia possa cumprir, de fato, seu papel, com todos os seus profissionais a 

exercerem plenamente a profissão. 

Pelo fato de não ter sido foco desta pesquisa, fica-se sem saber qual a 

predominância da área em que esses profissionais desempregados estão formados. Como 

visto no Estudo II, a formação em Psicologia em Angola é, essencialmente, especializada, 

sendo essa uma deficiência que pode pesar na hora de inserção no mercado. As 

oportunidades de trabalho podem aparecer em áreas para as quais esses profissionais não 

estão habilitados nem têm as competências necessárias. Estudos posteriores poderão focar 

esse aspecto, para que se tenha uma visão mais consistente do problema e para que possam 

ser delineadas soluções, não apenas para a inserção dos profissionais, mas também para 

sua formação mais sólida. 

 

Sobre os que nunca trabalharam 

Os que se encontram na situação de nunca terem trabalhado citam como motivos os 

que se apresentam na Figura 10. Dos pesquisados, 12,5% identificam motivos pessoais na 
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base da não inserção em atividades profissionais. Para 7,1% dos pesquisados, motivos 

familiares os afastam do mercado. Já 48%, aproximadamente metade dos que nunca 

trabalharam, apresentam como motivo para tal situação, a ausência de oferta de trabalho. 

Um número também significativo, 23,2%, consideram que a defasagem entre habilidades e 

demandas do mercado estão na base da não inserção no mercado. Finalmente, 9% dizem 

estar afastados do mercado por terem recebido, até ao momento, propostas de trabalho de 

baixa remuneração.     

 

Figura 10: Motivos da não-inserção para os que nunca trabalharam 

 

Examinando esses dados, identifica-se um desafio para as instituições formadoras, 

uma vez que um número considerável de profissionais formados por elas percebe uma 

defasagem entre habilidades e demandas do mercado. Essa constatação vem reforçar o que 

já foi dito anteriormente, sobre o tipo de formação que vem sendo oferecida pelas 

instituições formadoras. É no momento de inserção no mercado que esses profissionais 

percebem a deficiência da formação que lhes foi proporcionada, o que inviabiliza seu 

ingresso no mundo do trabalho. Trata-se, no entanto, de um problema que acomete as 

várias áreas profissionais. Como foi destacado anteriormente, no país, observa-se uma 
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considerável inadequação das competências profissionais ao mercado de trabalho, o que 

abre espaço para a entrada de profissionais estrangeiros (PEA, 2012). 

O desafio da formação, no entanto, coloca-se também para os próprios 

profissionais, que devem buscar estratégias de requalificação para superar esse gap. No 

entanto, os dados da pesquisa sobre estratégias de qualificação, apresentados na Seção II, 

mostram que 48,3% dos pesquisados não investem renda alguma para a formação e 35,2% 

não dedicam nenhuma hora mensal para a qualificação e requalificação. 

Quando questionados sobre o futuro profissional, 92,3% dos psicólogos que nunca 

trabalharam dizem ter intenção de inserir-se no campo da Psicologia e 7,7% não têm essa 

intenção (Figura 11). Esses dados permitem concluir que, apesar de não atuar 

principalmente pela ausência de oferta de trabalho, os psicólogos nessa condição gostariam 

de estar exercendo a profissão, o que permite inferir que o quadro seria outro se houvesse 

efetivamente mais oferta de vagas. 

 

 

Figura 11: Intenções de inserção profissional entre os que nunca trabalharam 

 

Dos que pretendem inserir-se, a maior parte, 66,7% gostaria de fazê-lo na área 

Organizacional. A área Clínica é desejada por 16,7%, a área Escolar por 8,3%, a Docência 
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por 5,5% e a Pesquisa por 2,8%. Outras áreas do campo da Psicologia não foram citadas. 

Esses dados, constantes na Figura 11, confirmam o que já foi dito por Saveia (2009), sobre 

a preferência pela área Organizacional. Segundo o autor, no país, entre os estudantes de 

Psicologia, cresce o interesse pela Psicologia Organizacional e do Trabalho, apesar da 

visão limitada que têm da área, pois muitos a percebem apenas como voltada para os 

processos de recrutamento, seleção, formação e avaliação de desempenho. Essa tendência, 

segundo Saveia (2009), está relacionada à referência que têm de alguns profissionais e à 

possibilidade de emprego, pois, dentre as várias áreas da Psicologia, a Psicologia 

Organizacional e do Trabalho é a que mais oferta de emprego vem apresentando. A esse 

respeito, importa salientar que o cenário angolano é marcado por um crescimento 

econômico, com a presença de muitas empresas estrangeiras e o desenvolvimento do setor 

industrial, o que demanda recursos humanos das diferentes especialidades e profissionais 

que possam atuar na gestão desses recursos.  

 

Sobre os que não exercem atividade profissional (dentro ou fora do campo da 

Psicologia) atualmente, mas já o fizeram no passado, no campo da psicologia. 

Um ano e sete meses foi o tempo médio de trabalho dos que se encontram na 

condição de desempregados, mas que já trabalharam no passado, no campo da Psicologia 

(figura 12). Trata-se de um período de trabalho bastante curto, o que pressupõe razões 

bastante fortes que motivam o abandono do emprego. Dos 8 profissionais nessa condição, 

4 trabalharam em empresas públicas e os outros 4 em empresas privadas. Para esses 

psicólogos, a área Organizacional, com 62,5%, foi a que mais empregou, como se pode 

observar também na Figura 12. 
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Figura 12: Caracterização do trabalho dos que já atuaram no campo da Psicologia 

 

Apesar de serem poucos profissionais nessa condição, é possível concluir que a 

opção pela área Organizacional não é apenas dos que ainda não se inseriram no mercado, 

mas também é marcante naqueles que já atuaram, ou seja, é a área que, dentre todas, mais 

absorveu os profissionais na condição aqui em análise. No entanto, ao mesmo tempo em 

que é a área que mais absorveu esses profissionais, também é a que mais abandono 

registrou. 

Dentre os motivos do abandono do emprego, a falta de perspectivas de crescimento 

profissional destaca-se, vindo a seguir a baixa remuneração. Também foram citados como 

motivos de abandono o surgimento de outra oportunidade de emprego, o desentendimento 

com o superior hierárquico e a exigência de ser militar para continuar no emprego. Esses 

dados encontram-se espelhados na Figura 13. 

 

 

    Figura 13: Motivos para o abandono do emprego 
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Reconhece-se, mais uma vez, a fragilidade das conclusões dos dados nesse tipo de 

inserção profissional, pelo número reduzido da amostra. No entanto, não se pode ignorar o 

fato de a falta de perspectiva ter sido considerada por 3 dos pesquisados nessa condição de 

inserção profissional. Se a esse motivo se adicionar a baixa remuneração percebida por 

esses profissionais, assim como por aqueles que nunca trabalharam e os que atuam fora do 

campo, pode-se considerar que a profissão enfrenta desafios que precisam ser rapidamente 

ultrapassados, sob pena de maior fragilização do campo profissional. 

 

Sobre os que exercem atualmente apenas atividades profissionais fora do 

campo da Psicologia. 

Na Figura 14, estão apresentados os motivos da não inserção no campo da 

Psicologia dos psicólogos que atualmente exercem atividades somente em outras áreas. Os 

motivos pessoais foram citados por 16,5% dos pesquisados. Numa percentagem inferior 

(4,7%), encontram-se razões familiares e, com uma percentagem de 55,3%, a ausência de 

oferta de trabalho. A percepção de defasagem entre habilidades e demandas do mercado foi 

citada como motivo da não inserção por 9,4% dos pesquisados, e propostas de trabalho de 

baixa remuneração por 14,1% dos psicólogos. 

 

     Figura 14: Motivos da não-inserção no campo da Psicologia 
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Observa-se, mais uma vez, que a ausência de oferta de trabalho ganha destaque, o 

que pressupõe que, ao exercerem atividades em outros campos, esses profissionais o fazem 

por não encontrarem espaço para o exercício no campo da Psicologia. Apesar dos motivos 

pessoais também ganharem destaque, chama a atenção, mais uma vez, a baixa 

remuneração percebida pelos profissionais. A defasagem entre habilidades e demandas do 

mercado surge novamente como um dos motivos da não inserção no campo, o que 

pressupõe que esses profissionais detêm outras habilidades que os permitem atuar em 

outros campos que não o da Psicologia, apesar de terem tido uma formação superior nesse 

campo.  

Em relação ao futuro profissional, os dados estão apresentados na Figura 15. Nela 

estão também apresentados os relativos à área em que esses profissionais pretendem 

inserir-se. Dos pesquisados nessa condição, 85,5% pretendem inserir-se no campo da 

Psicologia, e 13,2% não pretendem faze-lo. Apesar da diferença considerável, não se pode 

ignorar o fato de mais de 10% não desejarem inserir-se profissionalmente na área em que 

se formaram. Provavelmente, os motivos da não inserção no campo também determinem a 

falta de interesse pelo exercício profissional da Psicologia, principalmente os motivos 

pessoais e familiares, já que os outros três citados (ausência de oferta de trabalho, proposta 

de trabalho de baixa remuneração e defasagem entre habilidades e demandas do mercado) 

estariam muito mais ligados às imposições do mercado. Mas também podem estar na base 

da decisão de não-inserção as vantagens percebidas em outros campos de atuação, quando 

comparadas às vantagens que poderiam advir do exercício profissional em Psicologia. 

Associado a esse último aspecto, pode-se conjecturar também o fato de muitas pessoas já 

terem uma atividade profissional e cursarem Psicologia apenas para terem um diploma de 

graduação. É comum, na realidade angolana, principalmente entre os que trabalham na 
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função pública, buscar um diploma de cursos considerados fáceis, para que possam 

ascender na carreira, já que essa ascensão se dá, principalmente, pelo nível de formação. 

 

 

     Figura 15: Intenções de inserção no campo da Psicologia 

 

Quanto à área desejada por aqueles que pretendem inserir-se no campo da 

Psicologia, mais uma vez a área Organizacional aparece em primeiro lugar entre as 

preferências, com 69,2% de pretendentes, ou seja, mais de dois terços dos psicólogos nessa 

condição pretendem se inserir profissionalmente na área Organizacional. A Clínica volta a 

aparecer como a segunda área mais pretendida por 15,4%, seguindo-se a Escolar com 7,7% 

e a pesquisa com 1,5%.  

Esses dados, além de confirmarem a preferência pela área Organizacional, 

demonstram o grau dessa preferência, já que, ao observá-los juntamente com os 

apresentados pelos outros dois grupos, os que nunca trabalharam e os que já trabalharam 

na área, verifica-se que a preferência pela área Organizacional situa-se sempre acima dos 

60%. Isso permite inferir que aproximadamente 2/3 dos profissionais que não atuam no 

campo têm intenção de inserir-se na área Organizacional. Trata-se de uma diferença muito 
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grande, pois é o dobro das preferências das outras áreas juntas, sinalizando, já, uma 

tendência diferente de outras realidades, como é caso do Brasil, onde a área Clínica 

aparece como a primeira opção e a Organizacional como terceira (vide Heloani, Macedo & 

Cassiolato, 2010). 

Quanto às atividades desenvolvidas por esses profissionais que atuam em outro 

campo, ganham destaque: ensino de outras disciplinas no subsistema do ensino geral (36), 

atividades administrativas (22), enfermagem (9), empresariado (7), comércio (7) e 

comunicação social (6). Provavelmente, são profissionais que já exerciam essas atividades, 

e vão buscar, na Psicologia, algum suporte para seu trabalho. A experiência em sala de aula 

tem mostrado que professores e enfermeiros, principalmente, vêem, na Psicologia, um 

campo próximo das atividades que desenvolvem, ou como aquele que lhes vai dar as 

competências complementares para melhor desempenharem suas atividades. Assim, ao se 

formarem, não necessariamente abandonam a atividade que já exerciam para se dedicar à 

Psicologia. 

 

Sobre os que atuam no campo da Psicologia 

A Figura 16 apresenta os dados gerais sobre o grupo de psicólogos que atua na área, 

fazendo jus ao diploma conferido pelos anos de formação. Desses, 69,2% exercem 

atividades exclusivamente no campo da Psicologia, o que caracteriza uma atuação plena, 

ao passo que 30,8% conbinam a atuação em Psicologia com outra atividade.  

Apesar de o número de profissionais que combina a atuação com outra atividade ser 

inferior ao daqueles que atuam plenamente no campo, esse é um dado a considerar, por 

tratar-se de aproximadamente 1/3 dos profissionais. A combinação pressupõe que os 

psicólogos não se sentem realizados com o exercício profissional apenas na Psicologia, 

necessitando buscar outras atvidades compensatórias. A baixa remuneração percebida 
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pelos profissionais pode estar na base dessa busca por outra atividade. Este aspecto, 

associado aos outros já referidos anteriormente, como a falta de emprego e o descompasso 

entre habilidades e demandas do mercado, marcam uma situação de fragilidade da 

profissão. 

 

    Figura 16: Panorama da inserção dos que atuam no campo da Psicologia 

 

Quanto aos contextos de inserção, a Tabela 5 mostra que as organizações públicas e 

as privadas são as que mais empregam psicólogos, com 44,4% e 45,8% respetivamente. 

Observa-se que a diferença é mínima entre esses contextos, o que já não se verifica na 

comparação com as organizações da sociedade civil (3,5%) e com os que se inserem no 

trabalho autônomo ou de consultoria (6,3%). 

 

Tabela 5: Contextos de inserção 

 

Contextos de inserção profissional 

 

Frequência 
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(locais de trabalho) 

1 2 3 Mais 

Organizações e empresas públicas e mistas 64 (44,4%) 51 10 1 2 

Organizações e empresas privadas 66 (45,8%) 49 12 4 1 

Organizações da Sociedade Civil 5 (3,5%) 3 0 1 1 

Trabalho autônomo e de consultoria (prestação de 

serviço a pessoas e a organizações) 

9 (6,3%) 9 0 0 0 
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Com base nesses dados, pode-se concluir que, ao contrário do que acontece em 

outros países, como por exemplo o Brasil, onde 52% dos psicólogos são assalariados e 

48% autônomos
5
 (Yamamoto, 2012), em Angola a profissão é exercida 

predominantemente por conta de outrem, ou seja, é assalariada. Essa realidade pode ser o 

reflexo das oportunidades de emprego no setor público e privado, principalmente para a 

área Organizacional, como já foi mencionado anteriormente. No entanto, questões culturais 

também podem estar associadas a essa realidade. Segundo Saveia (2009), um dos traços 

marcantes da cultura angolana e que se manifesta no mundo do trabalho é a forte tendência 

a evitar-se a incerteza, fazendo com que as pessoas optem por uma longa permanência em 

um mesmo emprego e prefiram empregos em grandes organizações. 

Entre os 107 profissionais que atuam no campo, constatou-se também que 22 

(20,56%) inserem-se como psicólogos em duas organizações, 6 (5,61%) inserem-se em três 

organizações e 4 (3,74%) inserem-se em mais de três organizações. No total, 30% dos que 

atuam em Psicologia, aproximadamente 1/3, têm mais de uma inserção. A esse respeito, 

pode ser citada a constatação de Saveia (2009) sobre o “garimpismo” na sociedade 

angolana, da qual os psicólogos não estão isentos. Segundo o autor, o desejo de 

enriquecimento rápido, bem como a necessidade de aumentar o poder financeiro para 

suportar as despesas do dia-a-dia, em um país cada vez mais “caro para se viver”, 

possibilitou o surgimento do “garimpismo”. Trata-se de um comportamento manifestado 

por profissionais que, tendo um emprego fixo, colaboram em várias outras organizações, 

passando o dia inteiro, e às vezes noite adentro, andando de instituição para instituição. 

Ainda segundo Saveia (2009), entre as consequências desse comportamento, destacam-se 

os prejuízos à própria saúde do trabalhador, a ausência prolongada de casa, provocando, 

                                                           
5
 Não se pode, porém, ignorar o fato de, no Brasil, a profissão ter tido como base e ter se estruturado à luz 

do modelo médico, como profissional liberal, ou seja, autônomo. 
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inclusive, a desestruturação de muitos lares, o fraco desempenho e a baixa qualidade de 

serviços, assim como o descumprimento de prazos.  

 

Natureza da organização 

Observando os dados da Tabela 6, constata-se que, tanto no setor público quanto no 

privado, as Instituições de Ensino Superior são as que mais empregam psicólogos. No 

entanto, o peso da IES na absorção dos profissionais é bem maior no setor privado (63,2%) 

do que no setor público (21,9%). Nesse último, destacam-se também as empresas ou 

fundações públicas (20,3%), as unidades de serviço público de saúde (15,6%) e os órgãos 

da Administração Central do Estado, isto é, Ministérios, Secretarias de Estado e Institutos 

Públicos (14,1%).  

 

Tabela 6: Natureza da organização / local de trabalho 

Setor Natureza da organização / local Foi o primeiro 

trabalho no campo 

da Psicologia? 

 

 

 

 

Público 

• Órgão da Administração Central do Estado = 9 (14,1%) 

• Órgão da Administração Local do Estado = 2 (3,1%) 

• Empresas ou fundações públicas = 13 (20,3%) 

• Instituição educacional – até o ensino médio = 2 (3,1%) 

• Unidades do poder judiciário = 1 (1,6%) 

• Unidades da polícia nacional = 7 (10,9%) 

• Unidades do exército nacional = 4 (6,3%) 

• Instituição do ensino superior  = 14 (21,9%) 

• Unidades de serviço público de saúde = 10 (15,6%) 

• Unidades públicas de atendimento a crianças e adolescentes = 

2 (3,1%) 

 

 

 

• Sim = 36 (59%) 

• Não = 25 (41%) 

 

 

 

Privado 

• Empresa industrial, comercial ou de serviços = 16 (23,5%) 

• Instituição do ensino superior = 43 (63,2%) 

• Unidades de serviço de saúde = 5 (7,4%) 

• Centros de avaliação psicológica ou agências de recrutamento 

e seleção = 3 (4,4%) 

• Agências de formação profissional = 1 (1,5%) 

 

• Sim = 30 (43,5%) 

• Não = 39 (56,5%) 

 

Sociedade 

civil 

 

• Não foi solicitado 

• Sim = 1 (20%) 

• Não = 4 (80%) 

 

 

Autônomo ou 

consultoria 

• Consultório particular próprio = 2 

• Consultório particular alugado = 2 

• Escritório particular alugado = 1 

• Na própria residência = 4 

• Sim = 1 (11,1%) 

• Não = 8 (88,9%) 
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O número de profissionais que atuam nas IES privadas, quando comparado com o 

dos que atuam em outras instituições, demonstra bem a importância das primeiras na 

inserção profissional dos psicólogos. Porém esse número contrasta com o desejo de 

atuação daqueles que não estão inseridos no campo. A docência não aparece entre as áreas 

de maior interesse, embora seja a que abre mais portas para o exercício profissional. No 

entanto, é importante observar que, nas IES privadas, os profissionais têm contratos 

precários de trabalho, uma vez que essas instituições, na sua maioria, apenas têm 

professores colaboradores, com contratos por tempo determinado e com remuneração 

variável, de acordo com o número de aulas dadas no mês, sem direito a subsídio de férias, 

décimo terceiro, segurança social e outros benefícios. Por esse motivo, esse vínculo não se 

torna atrativo para muitos profissionais, sendo, em muitos casos, mais uma forma de 

inserção buscada essencialmente para o aumento da renda. Esse não foi o foco deste 

trabalho, mas outros poderiam aprofundar essa questão, comparando os níveis de 

comprometimento com a profissão em função das áreas específicas e das formas de 

inserção.   

Em relação aos que trabalham de forma autônoma ou em consultoria, a residência 

aparece como local de trabalho para quatro dos nove profissionais que se inserem nessa 

modalidade de atuação. Pelo fato de as organizações da sociedade civil se caracterizarem, 

essencialmente, como Organizações Não-Governamentais (ONGs), partiu-se do 

pressuposto de que elas seriam os locais de trabalho, não tendo sido inserido este aspecto 

no questionário. 

Para 59% dos profissionais que trabalham no setor público, esse foi o primeiro 

emprego como psicólogos, uma percentagem inferior àquela verificada entre os que 

encontraram, no setor privado, o seu primeiro emprego (43,5%). Já para 20% dos que 

trabalham em organizações da sociedade civil, esse foi o primeiro emprego como 
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psicólogos. Finalmente, apenas 11,1% dos que trabalham de forma autônoma ou em 

consultoria dizem ter encontrado, nessa forma de inserção, o seu primeiro emprego. 

Por esses dados, pode-se concluir que o setor público é o que absorve mais 

profissionais sem experiência, ao saírem da formação. Provavelmente pelo fato de serem 

valorizadas muito mais a idade e a formação, em detrimento da experiência. Os concursos 

públicos, a principal forma de acesso para as instituições públicas, raramente trazem como 

requisito a experiência profissional. Outra conclusão é que, à medida que as atividades vão 

se tornando mais autônomas, aumenta a necessidade de experiência. A prestação de serviço 

como autônomo ou em consultoria requer um nível de conhecimento e de experiência bem 

maior do que o exigido dos que trabalham por conta de outrem. Assim, os que optam por 

essa forma de inserção, antes passam por outras formas de inserção, para adquirir a 

experiência necessária à atuação como prestadores de serviços. 

Pode-se encontrar, aqui, um dos motivos para a fraca presença de profissionais em 

atividades autônomas e de consultoria. Por ser a Psicologia um campo de formação e 

atuação recente e em construção, apresenta poucos profissionais com competências e 

formação necessárias para o exercício desse tipo de atividade. À medida que o campo for 

se consolidando e os profissionais ganhando mais experiência, é provável que esse quadro 

se altere. 

 

Forma de acesso, regime de trabalho e benefícios 

Quando se analisam os dados da Tabela 7 sobre a forma de acesso, o regime de 

trabalho e os benefícios, observa-se uma variação significativa entre as várias formas de 

inserção. Pelas características do tipo de inserção, essas questões não foram colocadas para 

os que atuam de forma autônoma.  
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Nas instituições públicas, o acesso é realizado principalmente por processo seletivo 

ou concurso público. Nas instituições privadas, embora sejam realizados processos 

seletivos, o convite é a principal forma de acesso, o mesmo acontecendo com o ingresso 

nas organizações da sociedade civil. 

Tabela 7: Forma de acesso, regime de trabalho e benefícios  

Setor Fatores Respostas 

 

 

 

 

 

Pública 

 

Forma de acesso 

• Processo seletivo ou concurso = 46 

• Convite = 10 

• Indicação = 5 

• Não respondeu = 3 

 

Regime de trabalho  

• Contrato por tempo indeterminado = 49 

• Contrato por tempo determinado = 10 

• Outro regime de trabalho - prestação de serviço = 1 

• Não respondeu = 4 

 

Benefícios 

• Assistência médica = 38 

• Alimentação (refeições pagas pelo empregador) = 27 

• Transporte (da instituição ou subsídio) = 25 

• Outros benefícios = 10 

 

 

 

 

Privada 

 

Forma de acesso 

• Processo seletivo ou concurso = 24 

• Convite = 26 

• Indicação = 19 

 

Regime de trabalho 

• Contrato por tempo indeterminado = 25 

• Contrato por tempo determinado = 41 

• Outro regime de trabalho - prestação de serviço = 1 

 

Benefícios 

• Assistência médica = 19 

• Alimentação (refeições pagas pelo empregador) = 12 

• Transporte (da instituição ou subsídio) = 15 

• Outros benefícios = 11 

 

Da sociedade 

civil 

Forma de acesso • Convite = 5 

 

Regime de trabalho 

• Prestador de serviço em Psicologia atuando como 

autônomo = 4 

• Voluntário = 1 

Benefícios • Transporte (da instituição ou subsídio) = 1 

 

Quando se observam os dados sobre o regime de trabalho, como era de se esperar, 

no setor público, predominam os contratos por tempo indeterminado, ao passo que, no 

setor privado, os psicólogos estão mais sujeitos ao contrato por tempo determinado, o que 

caracteriza uma situação de precariedade. Essa realidade pode afetar o comprometimento 

dos profissionais e baixar a produtividade, pois eles dificilmente se sentirão membros da 

organização. A situação torna-se mais preocupante porque esses profissionais, na sua 

maioria, estão inseridos em instituições formadoras, ou seja, têm como principal missão 
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formar os continuadores da profissão. A falta de comprometimento e a baixa produtividade 

podem afetar a qualidade da formação e, dessa forma, comprometer o desenvolvimento 

que se pretende da Psicologia em Angola. Nas organizações da sociedade civil, 

predominam a prestação de serviço e o serviço voluntário. 

Quanto aos benefícios, observa-se que a assistência médica é o principal deles, 

tanto no setor público quanto no privado. As refeições ofertadas pelo empregador e o 

transporte da instituição ou subsídio de transporte também são benefícios, presentes tanto 

no setor público quanto no privado, mas, nesses últimos, em percentagens inferiores. O 

transporte aparece como único benefício das organizações da sociedade civil. 

 

Principais atividades e sua forma de realização  

Outro conjunto de informações pesquisadas neste estudo está relacionado às 

atividades desenvolvidas pelos psicólogos e a forma como elas são realizadas. A Tabela 8 

apresenta os dados coletados. Nela, é possível perceber que as atividades variam em 

função do setor e que, mesmo nas atividades comuns, o peso varia de setor para setor. 

No setor público, boa parte dos profissionais desenvolve atividades próprias da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT). Dentre essas atividades, destacam-se o 

recrutamento e selecção, citado por 18 dos respondentes, avaliação de desempenho (10) e 

gestão de carreiras (5). Outras atividades desenvolvidas no setor público são a docência, 

citada por 12 dos pesquisados, seguida do aconselhamento (8). A psicoterapia também 

aparece como uma das atividades, sendo efectuada por 6 dos profissionais. Os 

profissionais, no setor público, atuam também em orientação profissional, 

psicodiagnóstico, ações comunitárias e acompanhamento de detentos. 

No setor privado, como era de se esperar, em função da maior inserção em 

instituições de ensino superior, o destaque é a atividade docente, desenvolvida por 43 dos 
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profissionais. As atividades da área de Psicologia Organizacional e do Trabalho também 

ganham destaque, especialmente o recrutamento e a seleção, o processamento de salário e 

a gestão de planos de formação. Nesse setor, os profissionais também atuam em orientação 

profissional, aconselhamento, psicoterapia e psicodiagnóstico. 

 

Tabela 8: Principais atividades e sua forma de realização 

Setor Principais atividades Forma de realização 

 

 

 

 

Público 

• Recrutamento e seleção = 18  

• Docência = 12 

• Avaliação de desempenho = 10 

• Aconselhamento = 8 

• Psicoterapia = 6 

• Gestão de carreira = 5 

• Planeamento de recursos humanos = 4 

• Processamento de salários = 4 

• Gestão do plano de formação = 4 

• Chefia de área de RH = 3 

• Psicodiagnóstico = 3  

• Acompanhamento de detentos = 3 

• Ação social em RH = 2 

• Treinamento = 2 

• Mobilidade de pessoal = 2 

• Consultoria em RH = 2 

• Ação comunitária = 2 

• Controle de efetividade = 1  

• Execução de contratos de trabalho = 1 

• Processos disciplinares = 1  

• Orientação Profissional = 1 

 

• De forma individual  = 19 (29,7%) 

• Em grupos multidisciplinares = 32 

(50%) 

• Em grupos de psicólogos = 10 

(15,6%) 

• Não respondeu = 3 (4,7%) 

 

 

 

Privado 

• Docência = 43 

• Recrutamento e seleção = 12 

• Processamento de salário = 5 

• Gestão do plano de formação = 5 

• Aconselhamento = 4 

• Psicoterapia = 4 

• Chefia de área de RH = 3 

• Avaliação de desempenho = 3 

• Execução de contratos de trabalho = 3 

• Treinamento = 3 

• Controlo de efetividade = 3   

• Orientação profissional = 3 

• Higiene e segurança no trabalho = 1 

• Gestão de competências = 1 

• Psicodiagnóstico = 1  

 

• De forma individual  = 33 (47,8%) 

• Em grupos multidisciplinares = 21 

(30,4%) 

• Em grupos de psicólogos = 15 

(21,8%) 

 

 

Da sociedade 

civil 

• Aconselhamento = 2 

• Psicoterapia = 3 

• Orientação vocacional/profissional = 2  

• De forma individual  = 3 (60%) 

• Em grupos multidisciplinares = 1 (20%) 

• Em grupos de psicólogos = 1 (20%) 

 

Autônomo ou 

consultoria 

• Orientação profissional = 3 

• Consultoria em POT (RH) = 3 

• Psicoterapia = 3 

• Aconselhamento = 2  

• Psicodiagnóstico = 1  

• Orientação escolar = 1 

 

• De forma individual  = 5 (55,6%) 

• Em grupos multidisciplinares = 3 

(33,3%) 

• Em grupos de psicólogos = 1 (11,1%) 
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Nas organizações da sociedade civil, a psicoterapia ganha destaque, seguindo-se o 

aconselhamento e a orientação profissional ou vocacional. Nesse tipo de organização, não 

foram citadas atividades de POT, muito menos a docência, que ganham destaque nos 

setores público e privado. Não obstante serem poucos profissionais nesse grupo, presume-

se que a ausência dessas atividades se deva às características do trabalho desenvolvido por 

essas organizações, que está voltado principalmente para apoio das comunidades menos 

favorecidas da sociedade. São apoios geralmente vinculados à assistência alimentar e à 

saúde. 

Finalmente, entre os autônomos ou consultores, destacam-se as atividades de 

orientação profissional, psicoterapia e consultoria voltada para atividades próprias da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. Fazem ainda parte do rol de atividades, o 

aconselhamento, o psicodiagnóstico e a orientação escolar.  

Da análise dos dados aqui apresentados, observa-se que, em Angola, os psicólogos 

desenvolvem essencialmente as atividades mais tradicionais da área, como psicoterapia, 

aconselhamento, orientação vocacional ou profissional, docência, recrutamento e seleção, 

avaliação de desempenho e processamento de salários. Não se observa inovação nas 

práticas, provavelmente por se tratar de um campo de atuação bastante recente e ainda em 

construção. Além disso, esse quadro é o reflexo da formação que vem sendo dada aos 

profissionais. A pesquisa, por exemplo, que não é incentivada durante a formação, acaba 

por não entrar no rol das atividades desenvolvidas pelos psicólogos. Como foi dito no 

capítulo sobre a formação do psicólogo, nessa sua fase embrionária de constituição, em 

Angola, ela tem se estruturado basicamente pelos conhecimentos e as habilidades 

transferidos a partir da vivência em sala de aula, sem o apoio de atividades de pesquisa ou 

mesmo de extensão. 
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Quanto à forma de realização das atividades, com exceção do setor público, onde 

elas são mais desenvolvidas em grupos multidisciplinares (50%), nas outras, destaca-se a 

forma individual, principalmente nas organizações da sociedade civil, o que se justifica, 

pelo tipo das atividades desenvolvidas (aconselhamento, psicoterapia e orientação 

vocacional ou profissional). Além disso, a docência, uma das atividades predominantes no 

setor privado, acaba por ser exercida fundamentalmente de forma individual, pois está 

dissociada da pesquisa e da extensão, o que permitiria a formação de grupos. 

 

Satisfação e percepção das oportunidades de crescimento profissional 

O sentimento em relação à organização e às oportunidades de crescimento, 

marcaram outro conjunto de informações pesquisadas. A Tabela 9 apresenta os resultados, 

de modo a que se possam fazer comparações entre os setores. 

 

Tabela 9: Satisfação e percepção de oportunidades de crescimento profissional 

Setor Como se sente nesta 

organização? 

Como percebe as oportunidades de 

crescimento profissional? 

 

Público 

• Insatisfeito = 7 (11,1%) 

• Indiferente = 16 (25,4%) 

• Satisfeito = 40 (63,5%) 

• Nenhuma oportunidade = 2 (3,2%) 

• Poucas oportunidades = 30 (47,6%) 

• Muitas oportunidades = 31 (49,2%) 

 

Privado 

• Insatisfeito = 8 (11,6%) 

• Indiferente = 22 (31,9%) 

• Satisfeito = 39 (56,5%) 

 

• Nenhuma oportunidade = 5 (7,3%) 

• Poucas oportunidades = 43 (62,3%) 

• Muitas oportunidades = 21 (30,4%) 

 

 

Da sociedade civil 

• Insatisfeito = 0 

• Indiferente = 1 (20%) 

• Satisfeito = 4 (80%) 

• Nenhuma oportunidade = 0 

• Poucas oportunidades = 1 (20%) 

• Muitas oportunidades = 4 (80%) 

 

Autônomo ou consultoria 

• Insatisfeito = 0 

• Indiferente = 1 (11,1%) 

• Satisfeito = 8 (88,9%) 

 

• Nenhuma oportunidade = 0 
• Poucas oportunidades = 3 (33,3%) 

• Muitas oportunidades = 6 (66,7%) 

 

Dos profissionais a exercerem atividade no setor público, 63,5% estão satisfeitos 

com a organização. Porém, quando questionados sobre as oportunidades de crescimento 

profissional, apenas 49,2% percebem que têm muitas oportunidades. Poucas oportunidades 
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de crescimento são percebidas por 47,6%. Por esses dados, pode-se concluir que a 

satisfação dos profissionais não se prende apenas às oportunidades de crescimento na 

organização, mas também a outros aspectos inerentes ao trabalho e à própria organização. 

No setor privado, os níveis de satisfação são ligeiramente inferiores aos do público, 

situando-se em 56,5%. Porém, quando se compara a percepção sobre as oportunidades de 

crescimento, a diferença torna-se preocupante. 62,3% dos psicólogos do setor privado 

vislumbram poucas oportunidades de crescimento, e apenas 30,4% percebem muitas 

oportunidades. Esses dados, no entanto, já eram esperados, tendo em conta o tipo de 

vínculo que a maior parte dos profissionais tem com as organizações do setor privado. O 

regime de contrato predominante é o de tempo determinado, que a qualquer momento pode 

ser extinto. 

Em resumo, os profissionais do setor privado, que não são poucos, percebem pouco 

potencial de desenvolvimento da Psicologia em suas organizações, o que revela influência 

de limitações e restrições organizacionais que devem ser identificadas e superadas, sob 

pena de a profissão tonar-se fragilizada diante de tais limitações. 

Em relação aos profissionais que atuam em organizações da sociedade civil e em 

consultoria, os dados indicam alto grau de satisfação e muitas oportunidades de 

crescimento, principalmente quando comparados aos dados dos que atuam nos setores 

privados e públicos. Assim, embora a amostra de profissionais, nos grupos em referência, 

seja reduzida, pode-se inferir que os profissionais liberais estão mais satisfeitos e 

vislumbram maiores potencialidades de crescimento, com grande parte das expetativas 

atendidas e adaptados ao trabalho e às condições que ele impõe. 
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Abordagens teórico-metodológicas que fundamentam o trabalho dos 

psicólogos 

Finalmente, buscou-se compreender como se fundamentam as atividades dos 

psicólogos angolanos no que concerne às orientações teórico-metodológicas. O 

questionário de pesquisa continha oito diferentes abordagens teórico-metodológicas, além 

da categoria “Outras”, na qual o profissional tinha a possibilidade de mencionar 

abordagens além das contempladas. Cada um dos pesquisados podia escolher uma ou mais 

opções. A Tabela 10 apresenta o número de vezes que cada abordagem foi citada. 

 

Tabela 10: Abordagens teórico-metodológicas que fundamentam o trabalho 

Abordagens Quantidade de citações 

Abordagens de base comportamental 158 

Abordagens de base humanista 105 

Abordagens de base cognitivista 74 

Abordagens de base psicanalítica 65 

Abordagens de base analítica 21 

Abordagens de base existencialista 17 

Abordagens sócio-históricas 14 

Abordagens psicodramáticas 8 

Outras  7 

 

A abordagem comportamental ganha destaque, citada por 158 dos participantes da 

pesquisa. Em segundo lugar encontra-se a abordagem humanista, citada por 105 dos 

participantes. Observa-se, entre as duas, uma diferença de 53 citações, um número 

considerado alto, que coloca a primeira em situação privilegiada, se comparada às demais. 

Na sequência vêm as abordagens cognitivista (74) e psicanalítica (65). Chama a atenção o 

fato de a psicanálise não estar entre as três principais abordagens, e ter sido citada por um 

número baixo de participantes.  
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No Brasil, a realidade estrangeira que mais forma e influencia os psicólogos 

angolanos, a psicanálise, é a abordagem que mais fundamenta a atuação dos psicólogos 

(Vide Gondim, Bastos & Peixoto, 2010). Assim, pode-se concluir que a influência da 

realidade brasileira, no que toca à abordagens teóricas, pouco se faz sentir entre os 

profissionais angolanos, ou que, no Brasil, a psicanálise tenha uma predominância na 

prática profissional, mas não necessariamente entre os formadores, nas instituições de 

ensino superior. No entanto, pode-se aventar também a hipótese de a psicanálise ser pouco 

utilizada pelos profissionais angolanos, porque a área clínica é exercida ainda de forma 

tímida no país.  

As abordagens de base comportamental e cognitivista vêm ganhando cada vez mais 

destaque nos processos e na compreensão dos fenômenos organizacionais, o que poderá 

estar influenciando as opções dos profissionais angolanos, que têm como principal área de 

atuação a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Pode-se, então, inferir que as 

abordagens teórico-metodológicas mais utilizadas no país têm ligação direta com a área de 

atuação predominante, assim como acontece no Brasil entre a clínica e a psicanálise. 

  

Conclusões  

O estudo aqui apresentado procurou traçar um quadro geral da inserção do 

psicólogo angolano no mercado de trabalho, as atividades desenvolvidas, seus sentimentos, 

expectativas em relação ao futuro e abordagens teórico-metodológicas que fundamentam 

seu trabalho. Os resultados apresentados levam a várias reflexões sobre o estado da 

profissão em Angola. 

De forma tímida, vão se registrando transformações no mercado de trabalho para o 

psicólogo. Em uma realidade de conflito armado recente, com baixos índices de 

desenvolvimento humano e altas taxas de analfabetismo e desemprego, cresce a 
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necessidade de intervenções mais comprometidas socialmente, e a Psicologia se configura 

como um campo capaz de trazer soluções para muitos desses problemas. O campo da 

Psicologia, patente nas estratégias e nos programas do Executivo angolano, configura-se 

como uma das áreas de maior necessidade para o país, sendo, por isso, prioridade nos 

programas de formação que estão a ser implantados. Todavia, a profissão ainda apresenta 

muitas fragilidades, próprias de uma área embrionária, e que só deverão ser superadas pela 

atuação séria e comprometida dos próprios psicólogos. 

Uma das grandes fragilidades da profissão é o alto índice de desemprego. Mais da 

metade dos profissionais pesquisados, ou está desempregada ou exerce outras atividades 

fora do campo da Psicologia. Agrava essa realidade o fraco investimento dos profissionais 

em qualificação profissional, o que os deixa ainda mais fragilizados face às exigências do 

mercado de trabalho. 

Tanto os psicólogos que nunca atuaram como aqueles que estão trabalhando fora do 

campo da Psicologia pretendem inserir-se nele, mesmo considerando escassa a oferta de 

trabalho e o descompasso entre habilidades e demandas do mercado. A área 

Organizacional e do Trabalho é a de maior interesse entre esses profissionais. Entre os que 

atuam no campo, a docência e as atividades de POT são as que mais os ocupam, 

essencialmente em organizações dos setores público e privado. Poucos são os profissionais 

que atuam nas organizações da sociedade civil e em atividades autônomas e de consultoria, 

o que caracteriza a Psicologia em Angola como uma profissão “assalariada”. No entanto, 

os que trabalham de forma mais autônoma estão mais satisfeitos com a organização e 

vislumbram maiores possibilidades de crescimento profissional, ao contrário daqueles que 

se encontram em situação de assalariados em instituições públicas e privadas. É justamente 

aí que se encontra mais uma fragilidade da profissão, aliada à baixa remuneração percebida 

pelos profissionais, o que tem feito com que muitos se insiram em mais de uma 
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organização, com uma sobrecarga de trabalho que pode comprometer a saúde física e 

mental, assim como a qualidade do trabalho, desacreditando, desse modo, a profissão. 

Finalmente, constata-se uma fragilidade na atuação dos profissionais da área, que 

desenvolvem apenas as atividades mais tradicionais, sem inovação e respaldo em 

conhecimento atualizado e advindo de pesquisa, condição necessária para uma atuação 

ética e responsável. No entanto, vale ressaltar que a produção de conhecimento é uma 

empreitada cada vez mais coletiva, o que exige, dentre outros requisitos, profissionais 

qualificados e apoio institucional. 
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SEÇÃO II 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E ESTRATÉGIAS DE 

QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

 

Um dos temas que tem despertado bastante interesse e merecido acesos debates no 

ambiente acadêmico é o das competências profissionais e sua apropriação no contexto de 

trabalho. Em Angola, no entanto, a experiência, na academia e em consultoria, tem 

permitido perceber que o debate ainda é incipiente, no cenário acadêmico, estando bem 

mais presente no mundo empresarial. Nesse último, há um número elevado de empresas 

estrangeiras, que trazem a experiência de seus países.  

Assim sendo, procura-se, com este trabalho, fomentar o debate entre os 

acadêmicos, mais especificamente a classe de psicólogos, tendo como foco não apenas a 

responsabilidade das instituições formadoras, mas também os próprios profissionais. Como 

afirmam Abbad e Mourão (2010), os psicólogos, como quaisquer outros profissionais, para 

serem bem-sucedidos, necessitam utilizar estratégias para enfrentar o desafio da 

aprendizagem contínua de novas capacidades, habilidades e atitudes, exigidas pelo seu 

trabalho, que é cada vez mais complexo. 

Este texto apresenta a percepção dos psicólogos pesquisados sobre a importância 

das competências e o domínio que têm das mesmas. Apresenta também as estratégias de 

qualificação e requalificação usadas pelos profissionais, assim como os investimentos que 

vêm sendo feitos na busca da empregabilidade. 

  

Competências profissionais 

O termo competência surge inicialmente associado à linguagem jurídica, referindo-

se à faculdade atribuída a uma pessoa ou a uma instituição para apreciar e julgar 
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determinadas questões (Fischer et al, 2012). Por extensão, a expressão passou a designar 

também o reconhecimento social sobre a capacidade de alguém se pronunciar a respeito de 

determinado assunto, passando, mais tarde, a ser utilizada também para qualificar o 

indivíduo capaz de realizar eficientemente um determinado trabalho (Brandão & 

Guimarães, 2001). Ainda segundo esses autores, com a Revolução Industrial e o advento 

do taylorismo, o termo competência foi incorporado à linguagem organizacional, passando 

a qualificar a pessoa capaz de desempenhar eficientemente determinado papel. Mas foi a 

partir da década de 1970 que o interesse pelo assunto estimulou o debate teórico e a 

realização de pesquisas em vários países, com estudiosos que criaram definições próprias 

para a o termo, focando a atenção nos variados aspectos da competência. 

Foi ainda na década de 1970, mais especificamente em 1973, que, pela primeira 

vez, o conceito de competência foi proposto de forma estruturada por David McClelland 

(Dutra, 2011), na busca de uma abordagem mais efetiva que os testes de inteligência nos 

processos de escolha de pessoas para as organizações. Desde então, o conceito vem sendo 

amplamente debatido, tendo sido rapidamente ampliado para dar suporte a processos de 

avaliação e para orientar ações de desenvolvimento profissional (Dutra, 2011). 

Não obstante os vários autores criarem definições para o termo, e apesar das 

múltiplas maneiras de interpretação do que seja competência, é possível perceber a 

existência de duas grandes correntes teóricas (Fleury & Fleury, 2000; Brandão & 

Guimarães, 2001; Dutra, 2011). A primeira é representada, principalmente, por autores 

norte-americanos, e entende a competência como um conjunto de qualificações ou 

características subjacentes à pessoa, as quais lhe permitem realizar um trabalho ou lidar 

com uma dada situação. A segunda, representada principalmente por autores franceses, 

associa a competência não a um conjunto de atributos da pessoa, mas sim às suas 
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realizações em determinado contexto, ou seja, àquilo que o indivíduo produz ou realiza no 

trabalho (Dutra, 2011). 

Nos últimos tempos, no entanto, uma terceira vertente se tem destacado, tentando 

adotar uma perspetiva integradora, na qual a competência é definida a partir da junção de 

concepções das correntes anteriormente referidas. Nessa direção encontram-se 

pesquisadores como Gonczi (1999), para quem a competência associa atributos pessoais ao 

contexto em que são utilizados, isto é, ao ambiente e ao trabalho que a pessoa realiza. A 

competência é entendida, então, por Carbone et al (2005), como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o exercício de certa atividade, mas 

também como o desempenho da pessoa em determinado contexto, em termos de 

comportamentos adotados no trabalho e realizações deles decorrentes. 

Percebe-se, então, que a definição de competência associada ao estoque de 

conhecimentos e habilidades das pessoas perde destaque, e ganha espaço a associação do 

conceito às suas realizações e àquilo que elas proveem, produzem ou agregam (Dutra, 

2011). Nessa perspectiva, pode-se falar de competência apenas quando há competência em 

ação, traduzindo-se em saber ser e saber mobilizar o repertório individual em diferentes 

contextos. As competências profissionais são, então, reveladas quando as pessoas agem 

frente às situações com as quais se deparam no trabalho (Zarifian, 1999). 

Para esta pesquisa, tomou-se emprestada a definição de Fleury e Fleury (2000), 

para quem competência é entendida como um saber agir responsável e reconhecido, o que 

implica mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Nessa direção, Borges-Andrade, Rocha e Puente-Palacios (2002) vão afirmar que, 

quando a pessoa manifesta suas competências no trabalho, apresentando desempenho 

exemplar, pode introduzir mudanças em sua equipe e na organização, produzindo efeitos 



113 
 

em diferentes níveis organizacionais. Porém a expressão das competências pode ser 

influenciada tanto por atributos do próprio empregado (como os conhecimentos, 

habilidades e atitudes de que dispõe), quanto por características de sua equipe (como clima 

e suporte ao desempenho, por exemplo) e da organização (como cultura, normas e 

estrutura, entre outras). Tais atributos e características podem atuar como facilitadores ou 

restritores da aplicação de competências no trabalho (Abbad, Freitas, & Pilati, 2006). 

Com efeito, considera-se, assim como Freitas e Brandão (2005), que a competência 

está associada à noção de aprendizagem, pelo fato de resultar da aplicação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos pela pessoa em processos de 

aprendizagem, naturais ou induzidos. A aprendizagem representaria, então, o processo pelo 

qual se adquire a competência, enquanto o desempenho no trabalho representaria uma 

expressão de competências, a manifestação do que a pessoa aprendeu ao longo de sua vida 

(Freitas & Brandão, 2005), especialmente durante sua formação. 

Nesse sentido, importa fazer uma referência às competências necessárias à atuação 

em Psicologia. Por não existirem diretrizes curriculares para os cursos de Psicologia em 

Angola, tomou-se como empréstimo as constantes nas diretrizes dos cursos de Psicologia 

no Brasil, por ser essa uma realidade próxima à angolana e pelo fato de se considerar que o 

exercício da profissão exige do profissional conhecimentos psicológicos universais, 

embora adaptados às várias realidades. Em outras palavras, existe apenas uma Psicologia, 

aplicada nas diversas realidades, levando-se em consideração suas especificidades. 

Nas Diretrizes Curriculares dos cursos de Psicologia no Brasil, “Competências 

reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do formado em Psicologia, e devem 

garantir ao profissional, um domínio básico de conhecimentos psicológicos e a capacidade 

de utilizá-los em diferentes contextos que demandam a investigação, análise, avaliação, 

prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais, e na promoção da 



114 
 

qualidade de vida”. As competências são construídas por meio dos seguintes eixos 

estruturantes: fundamentos epistemológicos e históricos; fundamentos teórico-

metodológicos; procedimentos para a investigação científica e a prática profissional; 

fenômenos e processos psicológicos; interfaces com campos afins do conhecimento; e 

práticas profissionais para atuação em diferentes contextos. 

Importa ressaltar que essas competências não são o fim último. O psicólogo precisa 

permanentemente buscar qualificação profissional, para que possa dar conta da 

imprevisibilidade cada vez maior do mundo globalizado. Entende-se como qualificação 

profissional os processos educativos em instituições de ensino, centros de formação ou 

empresas, que permitem ao indivíduo adquirir e desenvolver conhecimentos teóricos, 

técnicos e operacionais relacionados à produção de bens e serviços (Cattani, 2002). Nessa 

definição, alguns elementos se destacam. O primeiro deles é a ênfase dada pelo autor ao 

“processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos”, que não se deve confundir 

com o simples fornecimento de conhecimentos. Quando se pensa na formação profissional 

como um processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, atribui-se um papel 

ativo ao indivíduo. Por outro lado, fica clara a natureza processual da formação 

profissional e sua ligação com o sistema educacional, com o mundo empresarial e com o 

sistema produtivo. 

Para este trabalho, foram consideradas várias estratégias de qualificação 

profissional. Além das adquiridas e desenvolvidas em escolas ou empresas, considerou-se 

outras de responsabilidade do próprio indivíduo, como autodidata e participação em 

congressos e grupos de estudo. Dessa forma, tem-se o entendimento de que o profissional é 

sujeito e não um mero objeto do processo de construção do saber ocupacional. 
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E o que os psicólogos angolanos têm feito para qualificarem-se? Que estratégias 

são usadas para entrar ou permanecer no mercado de trabalho? As próximas linhas deste 

texto apresentam as respostas a essas questões. 

 

As competências profissionais dos psicólogos angolanos 

 

Importância das competências profissionais 

As respostas relativas à avaliação da importância das competências profissionais 

agruparam-se em quatro fatores válidos e confiáveis: competências para investigação 

científica; competências para atuar em processos psicológicos individuais; competências 

para realizar diagnóstico em diferentes níveis; e competências para atuar em processos 

coletivos junto a outros profissionais. A Tabela 11 apresenta os dados da pesquisa, com as 

respostas inseridas em cada um dos fatores, carregados pela análise estatística, com as 

respectivas médias e desvio padrão. 

As competências para a investigação científica relacionam-se à capacidade de 

formular questões empíricas de investigação e utilizar instrumentos e procedimentos de 

coleta de dados que permitam avaliar os problemas humanos em diferentes contextos, 

gerando conhecimento que deve ser publicado e discutido. As competências para atuar em 

processos psicológicos individuais referem-se à capacidade de analisar necessidades de 

natureza psicológica e realizar intervenções de acordo com as situações e problemas, por 

meio de orientação, aconselhamento ou psicoterapia. As competências para realizar 

diagnóstico em diferentes níveis relacionam-se à capacidade de realizar diagnósticos de 

processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações. Finalmente, as competências 

para atuar em processos coletivos junto a outros profissionais referem-se a capacidade de 

atuar com outros profissionais, realizando intervenções de caráter preventivo, 
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desenvolvendo, para isso, vínculos interpessoais e coordenando processos grupais quando 

requeridos. 

 

Tabela 11: Análise da importância das competências 

Competências para a investigação científica 
Média 

Desvio 

Padrão 

Analisar o contexto em que atuo profissionalmente.                                                   2,55 0,68 

Formular questões empíricas de investigação científica. 2,17 0,81 

Utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados. 2,28 0,81 

Elaborar relatos científicos. 2,10 0,90 

Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 2,38 0,77 

Utilizar conhecimento científico necessário à atuação profissional. 2,51 0,69 

Gerar conhecimento a partir da prática profissional. 2,26 0,84 

Elaborar pareceres técnicos, laudos e comunicações profissionais. 2,32 0,77 

Competências para atuar em processos psicológicos individuais Média Desvio 

Padrão 

Realizar orientação psicológica. 2,34 0,83 

Realizar aconselhamento psicológico. 2,32 0,87 

Realizar psicoterapia. 2,10 0,96 

Realizar intervenções de caráter terapêutico, de acordo com as situações e os 

problemas específicos. 

2,17 0,89 

Analisar necessidades de natureza psicológica. 2,27 0,79 

Competências para realizar diagnóstico em diferentes níveis Média Desvio 

Padrão 

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de indivíduos. 2,31 0,82 

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de grupos. 2,31 0,86 

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de organizações. 2,28 0,83 

Competências para atuar em processos coletivos junto a outros 

profissionais 

Média Desvio 

Padrão 

Coordenar processos grupais. 2,36 0,78 

Desenvolver vínculos interpessoais requeridos na atuação profissional. 2,34 0,75 

Realizar intervenções de caráter preventivo, de acordo com as situações e os 

problemas específicos. 

2,32 0,82 

Atuar com profissionais de outras áreas, quando recomendável. 2,41 0,71 

Pontos extremos da escala: 0 = sem importância e 3 = muito importante 

 

As médias das respostas mostram que os psicólogos consideram todas as 

competências importantes, sendo que algumas se aproximam da percepção de “muito 

importantes”, como é o caso das competências para analisar o contexto em que se atua 

profissionalmente e as competências para utilizar conhecimento científico necessário à 
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atuação profissional. Esses dados demonstram que os psicólogos percebem a necessidade 

de se ter uma atuação que leve em consideração o contexto no qual estão inseridos e de 

alicerçar as práticas em conhecimento científico. O mesmo já não se pode dizer da 

elaboração de relatos científicos, que, embora seja considerada importante, é a que obteve 

a média mais baixa de importância, a mesma que obteve a psicoterapia. Em relação a essa 

última atividade, pode-se supor que tal resultado deve-se ao fato de existirem poucos 

profissionais desenvolvendo essa atividade, não despertando importância aos que atuam 

em outras áreas. 

 

Domínio das competências 

A Tabela 12 apresenta os dados sobre a auto-avaliação das competências 

profissionais, ou seja, a percepção dos próprios psicólogos sobre o domínio que têm delas. 

De um modo geral, as médias encontram-se abaixo de 2. Desperta maior atenção o valor 

das médias dos itens “elaborar relatos científicos”, “realizar psicoterapia”, “realizar 

intervenções de caráter terapêutico, de acordo com as situações e os problemas 

específicos” e “realizar diagnósticos de processos psicológicos organizacionais”, que se 

situam abaixo de 1. 

Com base nos dados, pode-se concluir que os psicólogos percebem-se com pouco 

domínio das competências profissionais, sendo que, em alguns casos, a situação se 

aproxima da percepção de não-domínio. Esses resultados pressupõem falhas na formação 

oferecida pelas instituições de ensino superior, podendo ser consequência da ausência de 

diretrizes curriculares e de um órgão que regule a profissão. 
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Tabela 12: Auto-avaliação das competências profissionais 

Competências para a investigação científica 
Média 

 

Desvio 

padrão 

Analisar o contexto em que atuo profissionalmente.                                                   1,75 0,78 

Formular questões empíricas de investigação científica. 1,21 0,87 

Utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados. 1,32 0,92 

Elaborar relatos científicos. 0,93 0,88 

Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. 1,67 0,82 

Utilizar conhecimento científico necessário à atuação profissional. 1,74 0,81 

Gerar conhecimento a partir da prática profissional. 1,22 1,02 

Elaborar pareceres técnicos, laudos e comunicações profissionais. 1,32 0,88 

Competências para atuar em processos psicológicos individuais Média Desvio 

Padrão 

Realizar orientação psicológica. 1,12 0,98 

Realizar aconselhamento psicológico. 1,16 1,04 

Realizar psicoterapia. 0,71 0,92 

Realizar intervenções de caráter terapêutico, de acordo com as situações e os 

problemas específicos. 

0,93 0,91 

Analisar necessidades de natureza psicológica. 1,33 0,84 

Competências para realizar diagnóstico em diferentes níveis Média Desvio 

Padrão 

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de indivíduos. 1,29 0,89 

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de grupos. 1,13 0,90 

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de organizações. 0,96 0,89 

Competências para atuar em processos coletivos junto a outros 

profissionais 

Média Desvio 

Padrão 

Coordenar processos grupais. 1,46 0,83 

Desenvolver vínculos interpessoais requeridos na atuação profissional. 1,44 0,82 

Realizar intervenções de caráter preventivo, de acordo com as situações e os 

problemas específicos. 

1,23 0,89 

Atuar com profissionais de outras áreas, quando recomendável. 1,62 0,88 

Pontos extremos da escala: 0 = sem importância e 3 = muito importante 

 

Como pôde ser observado no Estudo II, a formação do psicólogo em Angola tem 

sido marcada apenas pelo ensino, dissociado da pesquisa, da extensão e da prática, assim 

como pela falta de docentes capacitados, bibliografia e infra-estrutura de apoio ao processo 

de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a formação deixa de garantir aos profissionais, o 

domínio básico de conhecimentos psicológicos, assim como a capacidade de utilizá-los em 

diferentes contextos. 
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Apesar dos valores do desvio padrão indicarem variações consideráveis entre as 

respostas, ainda assim, pode-se registrar as percepções dos psicólogos quanto ao pouco 

domínio de todos os itens que compõem os quatro grupos de competências. Esse aspecto 

pode ser observado melhor na Figura 17, onde são apresentadas as médias gerais de cada 

grupo de competências, no que se refere à importância e ao domínio, o que permite fazer as 

necessárias comparações. 

 

 

Figura 17: Médias gerais dos grupos de competências 

 

Pelos dados da Figura 17, pode-se observar que, de um modo geral, as médias das 

auto-avaliações são bastante inferiores às médias atribuídas à importância de cada uma das 

competências. A situação mais crítica encontra-se no domínio das competências para atuar 

em processos psicológicos individuais, aqueles que envolvem as atividades próprias da 

clínica. Perante essa situação, pode-se fazer o seguinte questionamento: a percepção do 

fraco domínio dessas competências tem afastado os profissionais da área clínica, ou o 

número reduzido de profissionais a atuarem nessa área faz com que, neste estudo, essas 
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competências apareçam com valores tão baixos? De qualquer forma, essa é uma questão 

preocupante, que merece ser o foco de outras pesquisas. Supõe-se que sejam competências 

muito demandadas pela sociedade angolana, tendo em conta os traumas causados pela 

guerra e a dinâmica da vida atual, marcada por graves problemas sociais, como foi 

evidenciado na introdução do trabalho. 

Na comparação entre importância e domínio, chama também atenção a diferença 

nas competências para realizar diagnóstico em diferentes níveis. Se não se tem domínio 

para diagnosticar, dificilmente poderão ser encontradas soluções para os problemas que a 

sociedade angolana enfrenta e que demandam a intervenção do psicólogo. Ou o mais 

grave: a falta de competências nesse domínio pode levar a diagnósticos equivocados que, 

mais do que ajudar, agravam os problemas. 

As competências para atuar em processos coletivos junto a outros profissionais 

foram as que tiveram a média maior, tanto no que se refere à importância quanto ao 

domínio. São competências que marcam uma tendência inovadora de trabalhos 

multidisciplinares e preventivos, nos diversos campos profissionais, e que, pelos resultados 

da pesquisa, têm merecido a atenção dos psicólogos, porém, ainda com pouco domínio, 

possivelmente, pelo fato de não serem contempladas na formação, onde o foco é o 

indivíduo. 

No entanto, quando se excluem os que não exercem a profissão e faz-se a análise 

apenas com os que a exercem, como era de se esperar, a percepção do domínio das 

competências apresenta médias mais altas, embora ainda consideradas de pouco domínio. 

A Figura 18 apresenta esses dados.   
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Figura 18: Média das competências dos que exercem a profissão 

 

Para uma melhor clareza das diferenças da percepção do domínio das competências 

entre os que exercem e os que não exercem a profissão, elaborou-se a Figura 19, que 

apresenta as médias encontradas entre esses dois grupos de profissionais.  

 

 

** p < 0.001 

Figura 19: Domínio das competências entre os que exercem e os que não exercem a profissão 
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Dessa figura, pode-se concluir que, embora em todas as competências as médias 

sejam baixas, quer para os que exercem quer para os que não exercem, os primeiros 

consideram-se com um domínio maior das competências profissionais, com diferenças 

estatisticamente significativas. A discrepância entre os dois grupos é maior no domínio das 

competências para atuar em processos psicológicos individuais e das competências para 

realizar diagnóstico em diferentes níveis. A outra conclusão que se pode tirar é a de que os 

que não exercem a profissão não estão se beneficiando das possibilidades de 

desenvolvimento profissional que a experiência de trabalho possibilita. Logo, é urgente 

que se encontrem estratégias para o emprego de um número considerável de psicólogos 

que não estão a exercer a profissão, sob pena de, em curto prazo, perderem o pouco 

domínio que têm das competências. 

Ainda nas análises das competências, e por considerar que elas têm relação direta 

com a formação oferecida aos profissionais, procurou-se investigar se existiam diferenças 

na percepção de domínio das competências entre os formados no exterior, os que se 

formaram em IES públicas no país e os que se formaram em IES privadas também no país. 

A Figura 20 apresenta os dados encontrados. 

 

 

**p < 0.001 
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Figura 20. Comparação do domínio das competências considerando a instituição formadora 
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Pelos resultados, observam-se diferenças estatisticamente significativas entre esses 

três grupos. Em todas as competências, os formados no exterior (N = 36) apresentam 

médias mais altas em comparação aos formados em Angola e, entre esses, os que se 

formaram em IES pública (N = 102) apresentam médias mais altas do que os que se 

formaram em IES privadas (N = 91). No entanto, entre esses dois últimos grupos, as 

diferenças nas competências para realizar diagnóstico em diferentes níveis e para atuar em 

processos coletivos junto a outros profissionais, não são estatisticamente significativas. As 

maiores discrepâncias entre os formados no exterior e os formados no país encontram-se 

nas competências para atuar em processos psicológicos individuais e para realizar 

diagnóstico em diferentes níveis. Essas competências são as que também apresentam 

médias mais baixas entre os que se formaram no exterior, o que nos remete novamente à 

hipótese de esse dado estar vinculado ao fato de serem poucos os profissionais que atuam 

em Clínica. 

Entre os formados no país, a maior diferença de médias refere-se ao domínio das 

competências para a investigação científica. Esse dado parece indicar que, não obstante o 

fraco investimento em pesquisa, há um esforço maior nesse sentido das IES públicas e dos 

próprios docentes dessas instituições e, provavelmente, um maior domínio de tais 

habilidades, o que se reflete na formação dos profissionais.  

Os dados aqui apresentados devem remeter a uma reflexão profunda sobre a 

qualidade da formação que é oferecida pelas instituições no país. Essa reflexão deve ser 

feita por todos os atores da sociedade, envolvendo o órgão de tutela do ensino superior, as 

instituições formadoras e os próprios profissionais, que precisam entender cada vez mais a 

importância da criação, de fato, de um órgão que congregue os profissionais e regule a 

profissão. A esse respeito, deve envolver-se também o próprio Estado, no sentido de 

incentivar e apoiar a criação de entidades reguladoras das diversas profissões.  
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Até ao momento, no entanto, fez-se muita referência ao papel das instituições 

formadoras no desenvolvimento das competências. Todavia, essa responsabilidade também 

é dos profissionais, que devem sentir a necessidade de qualificação para permanecer ou 

inserir-se no mercado. Ou seja, eles devem desenvolver a empregabilidade. Mas é essa 

uma preocupação dos profissionais do campo da Psicologia? Que estratégias são usadas 

para qualificarem-se ou requalificarem-se? No tópico a seguir, apresentar-se-ão as 

respostas para essas duas questões. 

 

Estratégias de qualificação e requalificação 

Foi solicitada, aos participantes da pesquisa, a indicação da quantidade e da 

natureza de suas atividades de qualificação ou requalificação profissional no campo da 

Psicologia. A Tabela 13 apresenta esses dados, mencionando a frequência com que eles 

foram citados. 

 

Tabela 13: Estratégias de qualificação e requalificação 

Tipos de qualificação Frequência/ 

Percentagem 

Quantidade 

1 2 3 Mais 

Cursos de extensão 36 (15,65%) 14 4 6 12 

Cursos de pós-graduação lato sensu 13 (5,65%) 11 1 1  

Cursos de pós-graduação stricto sensu 18 (7,83%) 12 6   

Cursos de treinamento e desenvolvimento 76 (33,04%) 19 14 14 29 

Seminários e congressos 104 (45,23%) 20 26 11 47 

Grupos de estudo 38 (16,52%) 14 2 2 20 

Estratégias de qualificação autodidata 128 (55,65%) 30 10 10 74 

 

Assim, quanto às estratégias de qualificação ou requalificação profissional, 

observa-se que pouco mais da metade dos profissionais (55,65%) utiliza estratégias de 

qualificação autodidata, ou seja, lê periódicos, livros e conversa com profissionais da área. 

Apenas 45,23% afirmaram ter participado de seminários e congressos, e um percentual 

menor de profissionais, isto é, 33,04% se beneficia de cursos de treinamento e 
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desenvolvimento. Os grupos de estudo são estratégias de qualificação adotadas por apenas 

16,52% dos profissionais pesquisados, ao passo que 15,65% afirmaram já ter usado como 

estratégia de qualificação a participação em cursos de extensão. As estratégias menos 

utilizadas, como era esperado, são as relativas à formação pós-graduada, quer a stricto 

sensu, que foi citada por apenas 7,83% dos profissionais, quer a lato sensu, realizada por 

apenas 5,65% dos psicólogos. 

Dos dados, pode-se concluir que à debilitada formação oferecida aos estudantes de 

Psicologia alia-se a pouca preocupação dos psicólogos em se qualificarem, assim como o 

fraco investimento das entidades empregadoras em qualificar seus profissionais. 

Atendendo a dinâmica do mercado e as transformações do fazer psicológico, é de se 

esperar que esses profissionais percebam defasagem entre suas habilidades e as exigências 

do mercado de trabalho, sendo essa uma situação que possivelmente se reflete nas 

dificuldades de conseguirem posições no mercado de trabalho. No entanto, não se pode 

ignorar o fato de, no país, constatar-se uma exígua oferta de cursos de qualificação no 

campo da Psicologia, tanto no nível de aperfeiçoamento quanto no de formação avançada. 

Os resultados aqui apresentados são confirmados pelas Figuras 21 e 22, que trazem 

os dados sobre a renda que é investida pelos profissionais e as horas mensais dedicadas à 

qualificação profissional. 

 

 

Figura 21: Renda mensal investida em qualificação profissional 
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Observa-se que grande parte dos profissionais (48,3%) não investe renda alguma 

em qualificação, 23% investem até 10% de sua renda mensal e 14,3% investem entre 11 e 

30% da renda mensal em qualificação. Apenas 9,6% dos profissionais investem de 31 a 

50%, e uma percentagem menor (4,3%) investe mais de 50% da renda em qualificação 

profissional. 

O fraco investimento em qualificação reflete-se nas horas mensais dedicadas à 

qualificação profissional, já que 35,2% dos pesquisados não dedicam nenhuma hora 

mensal, e apenas 7,8% dedicam mais de 20 horas mensais à qualificação profissional. 

 

 

Figura 22: Horas mensais dedicadas à qualificação profissional 
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últimas décadas. O aumento da complexidade do trabalho, aliado à escassez de postos de 

trabalho, demanda do profissional contemporâneo grande esforço de qualificação e 

aprendizagem ao longo de toda a vida. Ainda segundo os autores, a permanência na 

profissão depende do desenvolvimento contínuo de competências, que não se extingue com 

a formação tradicional nas instituições de ensino superior. Segundo Delors (2000), não 

basta apenas que o indivíduo acumule uma determinada quantidade de conhecimento, 

como se ela lhe fosse suficiente pelo resto da vida. Para evoluir e adaptar-se a um mundo 

em constantes mudanças, é necessário aproveitar todas as oportunidades de somar 

conhecimento, aprofundando e atualizando-se. 

 

Conclusões  

O desenvolvimento das competências exigidas do psicólogo requer uma formação 

baseada na diversificação de métodos e estratégias, na criação de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a demonstrar as competências norteadoras do currículo 

como solução de problemas e geração de conhecimentos (Abbad & Mourão, 2010). Na 

realidade angolana, no entanto, a formação não tem seguido essa direção. A pesquisa 

realizada mostrou que existem falhas na formação profissional oferecida pelas instituições 

de ensino superior e nas estratégias de qualificação e requalificação dos profissionais do 

campo da Psicologia.  

Pelos resultados aqui apresentados, pode-se deduzir que competências críticas para 

a inserção do psicólogo no trabalho não têm recebido a devida atenção durante a formação 

profissional, nem têm sido buscadas por um bom número de profissionais em outras 

formas de qualificação. 

Assim, aliada à fraca formação oferecida pelas instituições de ensino superior, 

constata-se um fraco investimento dos profissionais em qualificação profissional. No 
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entanto, a atuação do psicólogo demandada pelo mercado, exige esforços do profissional 

para manter-se atualizado, dominando competências que lhe possam assegurar um 

emprego e realização profissional. Em outras palavas, o psicólogo precisa desenvolver-se 

para atuar eficazmente e promover melhorias na qualidade de vida na sociedade angolana. 

A exigência de qualificação, no entanto, deve ser atendida por cursos de atualização 

e especialização nas diferentes áreas de atuação do psicólogo, para a obtenção de 

competências básicas não proporcionadas pela formação graduada ou que careçam de 

requalificação. O incentivo de grupos de estudo deve ser levado em consideração, com a 

possibilidade de sua transformação em grupos de pesquisa, suprindo, dessa forma, uma das 

lacunas na formação dos psicólogos, a das competências em investigação científica. Como 

afirmam Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004), a atuação será sempre restrita se o 

profissional não dispuser de ferramentas de pesquisa ou, pelo menos, de acesso à produção 

do conhecimento. Ao efetuar leituras de relatos completos de pesquisa, de acordo com 

Borges-Andrade e Zanelli (2004), o profissional poderá estabelecer paralelos de ajuda para 

o seu exercício cotidiano. 
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SEÇÃO III 

VÍNCULOS COM A PROFISSÃO E COM A ÁREA DE ATUAÇÃO: UM 

OLHAR SOBRE A ESCOLHA, COMPROMETIMENTO E VALOR SOCIAL DA 

PROFISSÃO 

 

Ocupação é um termo básico que descreve o conjunto de atividades e competências 

para a produção de um bem ou prestação de um serviço. Já o termo profissão agrega, como 

dimensão descritiva, o grau de profissionalismo das ocupações (Van Maanen & Barley, 

1984). Assim, segundo os autores aqui citados, uma ocupação assume o status de profissão 

na medida em que requer um longo processo de formação e treinamento, que recebe amplo 

reconhecimento social como base para o exercício de autoridade em relação aos temas de 

sua competência, que possui um código de ética regulador de suas atividades e uma cultura 

profissional estável. A ocupação do psicólogo possui as características que a configuram 

como uma profissão (Bastos, Magalhães & Carvalho, 2010).  

Por outro lado, a diversidade de áreas de atuação possibilita escolhas e transições 

que configuram diferentes carreiras profissionais em Psicologia (Bastos, Magalhães & 

Carvalho, 2010), isto é, no percurso de trabalho, o psicólogo faz escolhas de áreas ou 

domínios de atuação. Nesse percurso, ele pode apresentar preferências e desenvolver 

vínculos diferenciados entre áreas profissionais, aproximando-se de alguns contextos, 

afastando-se de outros, enfim, investindo energia em direções que configuram a trajetória 

profissional que deseja construir (Bastos et al, 2011). Esses autores acreditam que tais 

trajetórias possam ser melhor compreendidas por meio dos vínculos que o trabalhador 

estabelece com diferentes aspectos e possibilidades de atuar como psicólogo. 

Esta seção aborda os vínculos que o psicólogo estabelece com a profissão e a área 

de atuação. Nela são apresentados dados e análises sobre a escolha da profissão, da área de 
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atuação e sobre o comprometimento com a profissão e a área de atuação. São também 

apresentados dados sobre a imagem que os profissionais têm da profissão e sobre as 

perspectivas de atuação ou não no campo da Psicologia. Com este trabalho, procura-se 

compreender melhor a relação que o psicólogo angolano estabelece com a atividade 

profissional. Inicialmente, são apresentadas breves considerações sobre a escolha 

profissional e sobre o comprometimento com a profissão. 

 

Escolha profissional 

O comportamento vocacional, entendido como a relação de escolha e adaptação do 

indivíduo à sua ocupação, profissão, trabalho ou carreira, é um campo de estudo que teve 

seu marco inicial nos primeiros anos do século XX com o trabalho de Parsons (Balbinotti, 

2003), que buscava adequar cada indivíduo à ocupação correta. Na década de 50 do século 

passado, pesquisadores inspirados pela Psicologia do Desenvolvimento começaram a 

criticar o modelo de Parsons, não só por ser considerado estático como também por ser 

incapaz de abarcar toda a complexidade do comportamento vocacional (Balbinotti, 2003; 

Magalhães, 2005). Super (1957) é um dos principais representantes desse novo modelo, 

denominado desenvolvimentista de carreira, e seus estudos tiveram um grande impacto na 

Psicologia das Carreiras (Magalhães, 2005). 

O modelo de Super parte do princípio de que o indivíduo, ao longo do ciclo vital, 

passa por diferentes estágios de carreira: crescimento, exploração, estabelecimento, 

manutenção e declínio, sendo que, em cada estágio, existem tarefas específicas do 

desenvolvimento que o indivíduo deve resolver antes de progredir para o próximo estágio. 

A capacidade de o indivíduo enfrentar as tarefas do desenvolvimento em cada estágio 

define a sua maturidade vocacional ou de carreira (Balbinotti, 2003). Segundo o autor, a 

teoria do autoconceito de Super considera que o indivíduo, primeiramente, forma uma 
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opinião sobre si mesmo (formação do autoconceito), depois compara essa opinião com 

imagens e representações que possui sobre as diversas ocupações, com o objetivo de 

escolher uma profissão adequada (tradução do autoconceito) e, então, decide ingressar em 

dado segmento ocupacional (implementação do autoconceito). 

Gondim, Magalhães e Bastos (2010) consideram que as teorias psicológicas, apesar 

de não ignorarem a influência social exercida pelos estereótipos ocupacionais, 

oportunidades no mercado, status social, remuneração etc, afirmam que o autoconceito 

vocacional é a base das decisões sobre carreira. Nesse sentido, o processo de escolha de 

uma profissão envolve uma diversidade de elementos que, todavia, integram dois grandes 

pólos: fatores internos ou intrínsecos e fatores externos ou extrínsecos. Os fatores internos 

incluem o autoconceito, a liberdade de escolha, os interesses e valores de trabalho. Os 

fatores externos referem-se, por exemplo, às características do mercado de trabalho, às 

pressões sociais e familiares, à remuneração, entre outros. Apesar das diferenças desses 

dois conjuntos de fatores, de acordo com os autores, alguns resultados de pesquisa 

revelam, especialmente entre psicólogos, o peso de fatores internos (Gondim, Magalhães & 

Bastos, 2010). A Figura 23 apresenta uma síntese do modelo de fatores. 

 

 

                                 Figura 23: Fatores envolvidos na escolha de uma profissão              

                                 Fonte: Gondim, Magalhães & Bastos (2010) 
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Esse foi o modelo que subsidiou as análises da escolha da profissão de psicólogo 

em Angola e da escolha da área de atuação. Como referenciam Magalhães (2005) e 

Gondim, Magalhães e Bastos (2010), a carreira de Psicologia apresenta ao estudante 

diversas possibilidades de áreas de atuação, ou seja, após a escolha do curso universitário, 

o estudante passa por uma segunda escolha vocacional sobre áreas específicas de atuação 

dentro da Psicologia. Desse modo, ele passa por um novo processo de formação, tradução 

e implementação do autoconceito, o que está vinculado à decisão por uma área de atuação. 

Os psicólogos se reconhecem como interessados e (ou) inseridos em subdomínios da 

Psicologia que configuram espaços próprios de investigação e de atuação. Diferenças, 

semelhanças e antagonismos são tratados no interior desse campo de conhecimento, tendo 

como base o conceito de áreas de atuação (Gondim, Bastos & Peixoto, 2010). 

Outro aspecto a considerar na escolha da profissão refere-se à relação da carreira 

com as características de personalidade de quem a escolhe. A esse respeito importa fazer 

algumas referências ao modelo de Holland (1997), que considera a escolha de uma 

determinada profissão como expressão da personalidade dos indivíduos e que, nesse caso, 

os membros de uma mesma categoria profissional possuem traços de personalidade e 

histórias de desenvolvimento pessoal similares. O modelo de escolha vocacional de 

Holland, mostra que os estereótipos profissionais vigentes em determinada cultura fazem 

convergir para a mesma área ocupacional indivíduos com características de personalidade 

comuns. 

Segundo a teoria dos interesses vocacionais de Holland (1997), as pessoas e os 

ambientes ocupacionais podem ser agrupados em seis categorias básicas, a saber: realista 

(R), investigativo (I), artístico (A), social (S), empreendedor (E) e convencional (C). A 

Figura 24 apresenta o Modelo de Interesses de Holland. 
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                 Figura 24: Modelo Hexagonal de interesses de Holland 

                 Fonte: Holland (1997) 

 

Os tipos ideais são, assim, descritos por Holland (1997). Pessoas orientadas pelo 

tipo realista geralmente se interessam por atividades operacionais que requerem 

coordenação motora e força física e evitam tarefas que envolvam habilidades verbais e 

interpessoais, procurando situações concretas ao invés de abstratas para resolver seus 

problemas. Preferem valores tradicionais e percebem-se como possuidores de habilidades 

mecânicas, técnicas e atléticas. O tipo investigativo apresenta como característica principal 

o pensar ao invés do agir, organizar e entender ao invés de dominar e persuadir, e o 

isolamento ao invés de sociabilidade. Por essas características, busca atividades que 

impliquem observação, investigação sistemática e criativa de fenômenos biológicos, físicos 

e culturais, valorizando a realização de atividades científicas e escolares. A pessoa com 

interesse predominantemente artístico prefere atividades ambíguas, livres e não 

sistematizadas, em que possa manipular materiais físicos, verbais ou humanos para criar 

formas de arte, evitando, dessa forma, atividades sistemáticas e ordenadas. Valoriza a auto-

expressão, a imaginação e a experiência de realização de atividades estéticas. Percebe-se 

como expressivo, aberto, original, intuitivo, liberal, inconformado, introspectivo, 

independente e desordenado. O tipo social geralmente busca atividades que envolvem 

Artístico 

Investigativo 

Social 

Realista 

Convencional 

Empreendedor 



134 
 

promoção de saúde, educação ou bem-estar dos outros, optando por relacionamentos 

próximos com as pessoas. Eles são habilidosos socialmente e evitam atividades solitárias, 

bem como atividades que requeiram extensivo funcionamento físico ou resolução de 

problemas intelectuais. Percebe-se como capaz de ajudar, compreender, ensinar, treinar e 

curar outras pessoas. O tipo empreendedor geralmente prefere atividades que permitam a 

manipulação de outras pessoas para obter metas organizacionais ou ganhos econômicos e 

evita atividades simbólicas que envolvam observação e sistematização. Possui 

competências interpessoais de persuasão e liderança e uma deficiência em competências 

científicas. Possui valores tradicionais, priorizando a liberdade para controlar outras 

pessoas e ser ambicioso. Percebe-se como agressivo, popular e confiante. Finalmente, o 

tipo convencional geralmente prefere atividades que possibilitem a manipulação 

sistemática e ordenada de informações e revela aversão a atividades ambíguas com 

excessiva liberdade. Tem preferência por aquisição de competências de escritório, 

negócios e uso de computadores. Valoriza os negócios e a realização econômica, buscando 

uma vida confortável e uma estrutura segura dentro de uma organização. Tem um sistema 

de crenças muito fechado para mudanças e percebe-se como conformado e ordenado. 

Quando se analisa a relação da carreira de Psicologia com o modelo de Holland 

considerando as características de cada tipo de personalidade, percebe-se que ela está 

relacionada ao tipo social, pela proximidade da relação com as pessoas e por uma prática 

que se propõe promover o bem-estar nas diversas esferas da sociedade. De acordo com o 

modelo, a Psicologia é um ambiente social que, portanto, atrai pessoas com interesse 

predominantemente social. Nessas atividades, o profissional é recompensado, recebendo 

amor, reconhecimento e status no âmbito pessoal e profissional. 

Segundo Holland (1997), o desenvolvimento da carreira é uma sequência de 

interações entre a pessoa e diversos ambientes e trajetórias que são modificadas e (ou) 
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estabilizadas na medida em que os indivíduos selecionam, atravessam ou evitam 

determinados ambientes que, por sua vez, selecionam e encorajam alguns repertórios 

comportamentais mais do que outros. Nesse percurso, as pessoas buscam congruência 

entre os seus interesses e os ambientes ocupacionais. Ou seja, procuram ambientes nos 

quais encontram as melhores oportunidades para expressar suas características individuais. 

Assim, mesmo não abordando diretamente a escolha a partir de fatores considerados 

internos ou externos, esse modelo faz referência ao peso dos interesses e características 

individuais. 

Dentre as várias implicações da escolha profissional, destaca-se o 

comprometimento com a profissão. O processo de escolha parece ser um fator crucial para 

explicar o comprometimento com a profissão em profissionais de nível superior (Bastos & 

Borges-Andrade, 1995; Bastos & Lira, 1997; e Bastos, 1997). Há profissionais cuja 

escolha foi conturbada e guiou-se, por exemplo, pela facilidade de aprovação nas provas de 

admissão para o ensino superior, ou por pressões percebidas no ambiente familiar. Nesses 

casos, observaram-se escores inferiores de comprometimento com a profissão (Bastos, 

Magalhães & Carvalho, 2010). 

 

Comprometimento 

Apesar de, inicialmente, o comprometimento organizacional ter sido abordado 

como um construto unidimensional, estudos apontam para a sua multidimensionalidade 

(Meyer & Allen, 1991; Meyer & Allen, 1997; Nascimento, Lopes & Salgueiro, 2008; 

Bastos et al., 2011), podendo mesmo afirmar-se que essa multidimensionalidade explica 

melhor a compreensão do comportamento individual em determinado contexto 

organizacional (Meyer & Allen, 1991).  
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É nessa perspectiva multidimensional que Meyer e Allen (1991) propuseram um 

modelo multidimensional desse vínculo, partindo da premissa de que processos 

psicológicos distintos estariam na base de dimensões específicas que configuram o vínculo 

do trabalhador com sua organização. Segundo os autores, o comprometimento assume, 

simultaneamente, componentes afetivos, calculativos e normativos. Esses três 

componentes ou dimensões são descritos por Meyer e Allen (1991) da seguinte forma: 

a) Afetivo – comprometimento como um apego à organização, resultante de 

experiências anteriores que promovem sensação confortável dentro da organização e 

competência no trabalho.  

b) Calculativo – envolve a avaliação dos custos associados à saída da organização, 

e que resulta da magnitude e do número de investimentos feito pelo trabalhador na 

organização e da falta de alternativas no mercado. 

c) Normativo – relacionado à adesão às normas e objetivos da organização, a partir 

de pressões normativas introjetadas, que ocorrem no processo de socialização primário e 

após a entrada na organização. 

Tendo, então, como referência os três componentes, considera-se que trabalhadores 

com um comprometimento afetivo elevado estão entusiasmados com o trabalho que 

realizam e empenhados em contribuir para o sucesso da organização, não perspectivando a 

sua saída. Um elevado comprometimento calculativo implica que os indivíduos se vão 

esforçar no seu trabalho, tendo em vista unicamente a realização dos seus objetivos 

pessoais (manutenção do emprego, remuneração, promoção, elevados custos associados à 

mudança ou à ausência de alternativas), permanecendo na organização enquanto não 

tiverem alternativas, ou devido aos elevados custos associados a uma mudança de 

emprego. Possuindo um alto comprometimento normativo, os indivíduos sentem que têm 

uma responsabilidade moral para com a organização. Esse sentimento leva-os a realizarem 
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seu trabalho de forma competente, mas sem entusiasmo e empenho, permanecendo na 

organização enquanto o sentimento de obrigação moral for suficientemente forte (Meyer & 

Allen, 1997). 

Como pode ser percebido, Meyer e Allen utilizam a expressão “componentes do 

comprometimento” ao fazerem referência à multidimensionalidade do construto 

comprometimento. No entanto, outras expressões têm sido utilizadas, como, por exemplo, 

tipologias do comprometimento ou bases do comprometimento (Medeiros, 2003). Para esta 

pesquisa, optou-se por usar a expressão bases do comprometimento. De acordo com 

Bastos, Magalhães e Carvalho (2010), boa parte da literatura tem adotado a expressão 

bases do comprometimento para caracterizar os processos psicológicos que subjazem às 

diversas formas de vínculo com o trabalho.  

Por outro lado, o comprometimento pode ser classificado em função do objeto para 

o qual está orientado: organização, função, ocupação, carreira, objetivos, família, dentre 

outros (Nascimento, Lopes & Salgueiro, 2008). Neste estudo, o foco foi o 

comprometimento com a profissão e com a área de atuação. 

O comprometimento com a profissão revela-se na permanência, dedicação, 

qualidade do trabalho, esforço extra, entre outros comportamentos desejáveis de um 

profissional. De um modo geral, pode ser definido como a identificação, permanência e o 

investimento do indivíduo numa determinada linha de ação ou condição ocupacional 

(Bastos, Magalhães & Carvalho, 2010). Por outro lado, segundo esses autores, mais 

especificamente o comprometimento pode surgir e se fortalecer a partir de distintos 

processos psicológicos e psicossociais, fazendo com que esse vínculo assuma naturezas 

diferenciadas. A Figura 25 sintetiza algumas dimensões identificadas como definidoras do 

comprometimento com a profissão 



138 
 

 

                   Figura 25: Elementos que definem o comprometimento com a profissão 

     Fonte: Bastos, Magalhães & Carvalho (2010) 

 

Para a análise do comprometimento com a profissão, Meyer, Allen e Smith (1993) 

adaptaram as bases do comprometimento com a organização, postulando que o 

comprometimento com a profissão também é um fenômeno multidimensional, composto 

de três bases psicológicas principais. A Figura 26 sintetiza essas bases. 

 

                    Figura 26: Bases do comprometimento com a profissão, segundo Meyer, Allen e Smith 

                    Fonte: Elaborado apartir de Meyer, Allen & Smith (1993) 
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No entanto, tendo em vista as especificidades da profissão, os investimentos nela 

feitos e a relação que com ela se estabelece, quando comparados com a organização, o 

comprometimento de base afetiva tem sido o mais estudado e com maior destaque na 

literatura (Bastos, Magalhães & Carvalho, 2010). Para esta pesquisa, optou-se por estudar 

o comprometimento de base afetiva e o de base calculativa. 

 

Escolha da profissão de psicólogo em Angola 

A Figura 27 apresenta as médias dos fatores relacionados à escolha da profissão. 

Pelos dados apresentados, percebe-se claramente que, na escolha da profissão de 

psicólogo, os fatores internos (X = 5,28), especificamente, liberdade de escolha, vocação e 

influência de outras pessoas (item invertido) tiveram peso maior que os fatores externos (X 

= 3,5), especificamente, remuneração, status social e as condições do mercado de trabalho. 

Pode-se, então, concluir que as escolhas foram feitas a partir de um processo de tradução 

de características pessoais em termos vocacionais. Esses resultados estão em consonância 

com os encontrados em outros estudos sobre a escolha da Psicologia como profissão. 

 

 

 Figura 27: Média dos fatores da escolha da profissão  
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Gondim, Magalhães e Bastos (2010), na pesquisa nacional sobre a profissão de 

psicólogo no Brasil, revelaram que aspectos externos ao conteúdo da tarefa (X=2,86) 

foram motivos pouco presentes nas escolhas profissionais dos psicólogos, em comparação 

com os fatores internos de escolha (X=5,99). As pesquisas de Magalhães et al. (2001) 

também evidenciam a quase ausência de aspirações financeiras associadas à escolha da 

profissão, em contraste com as motivações intrínsecas para obter os resultados de uma 

relação terapêutica com o paciente. Santos (1998) encontrou pouca relevância dos fatores 

externos e elevada influência dos fatores internos na escolha profissional de psicólogos, 

concluindo que esses sentem ter escolhido livremente a profissão, atribuindo pouco valor 

ao status, remuneração e outros aspectos do mercado de trabalho. Na mesma direção, a 

pesquisa de Lee (2005) aponta para os fatores internos como principais influenciadores no 

processo de escolha da profissão para quase 67% da sua amostra de estudantes do curso de 

Psicologia na Coreia do Sul. 

A Figura 28 ilustra o peso dos fatores internos e externos na escolha da profissão 

dos pesquisados.  

 

 

*Item invertido 

Figura 28: Peso dos fatores internos e externos na escolha da profissão 
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Observa-se que a liberdade de escolha é o item com a maior média entre os fatores 

internos. Já a remuneração obtida pelos profissionais da área foi o que menos pesou entre 

os fatores externos, significando que os psicólogos escolhem a profissão, essencialmente, 

de forma livre, guiados pela vocação, e com pouca influência da remuneração, embora a 

realidade do mercado de trabalho e o valor social da profissão tenham um peso moderado 

na escolha. 

Quando a análise se direciona para a escolha da área de atuação (Figura 29), 

observa-se que os fatores interno (X = 5,27) e externo (X = 3,58) são semelhantes aos 

pesos dos mesmos fatores na escolha da profissão, significando que a escolha da área de 

atuação, em Psicologia, também é livre, de acordo com a vocação, e com pouca influência 

de aspectos como o mercado de trabalho, status conquistado pela profissão e remuneração. 

 

 

Figura 29: Média dos fatores da escolha da área de atuação 

 

A Figura 30, que apresenta os dados sobre o peso dos fatores internos e externos na 

escolha da área de atuação em Psicologia, também evidencia a semelhança de resultados 

com a escolha da profissão. No entanto, evidencia-se o fato de, na escolha da área, a 

vocação pesar mais do que a liberdade de escolha. Isso sinaliza que, na escolha da área, os 

1

2

3

4

5

6

7

Fatores Internos Fatores Externo

5,27 

3,58 



142 
 

profissionais consideram muito mais a vocação pessoal, as habilidades e interesses, pelo 

fato de já estarem inseridos no campo da Psicologia e ter um conhecimento mais 

aprofundado das diversas áreas, situação diversa daquela da escolha inicial da profissão. 

 

 

*Item invertido 

Figura 30: Peso dos fatores internos e externos na escolha da área de atuação 

 

Uma análise mais sucinta do peso dos fatores internos e externos na escolha da 

profissão e da área pode ser feita a partir da Figura 31, que apresenta dados comparativos 

do peso dos fatores nas duas escolhas. 

 

 

  Figura 31: Análise sucinta do peso dos fatores na escolha da profissão e da área 
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Pelos dados apresentados, pode-se concluir que tanto a escolha pela Psicologia 

como profissão quanto a escolha da área de atuação são feitas, preponderantemente, por 

vocação, habilidades e interesses, com pouca ou moderada influência de outras pessoas, da 

remuneração auferida pelos profissionais da área, da realidade do mercado de trabalho, 

assim como do valor social atribuído à profissão. Aliás, com relação a esse último aspecto, 

a pesquisa buscou investigar um pouco mais a percepção dos profissionais. Esta seção 

apresenta os resultados. 

 

Comprometimento com a profissão entre os psicólogos angolanos 

A Figura 32 apresenta os dados gerais sobre o comprometimento dos psicólogos 

com a profissão e área de atuação. As respostas agruparam-se em dois fatores válidos e 

confiáveis: comprometimento afetivo e comprometimento calculativo. Na escala de cinco 

pontos, a intensidade do vínculo afetivo com a profissão situou-se num valor médio de 

3,67, um escore ligeiramente superior à intensidade do vínculo afetivo com a área de 

atuação, que atingiu um valor médio de 3,59. O comprometimento calculativo, por outro 

lado, apresenta escores inferiores aos do comprometimento afetivo, tanto em relação à 

profissão (X = 3,15) quanto à área de atuação (X = 3,12). 

 

Figura 32: Comprometimento com a profissão e área de atuação 
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Apesar de os escores situarem-se próximos do ponto médio da escala, é possível 

concluir que os psicólogos estão comprometidos com a profissão e com a área de atuação, 

apoiados mais fortemente numa base afetiva, quando comparada à base calculativa. 

Segundo Bastos, Magalhães e Carvalho (2010), a investigação dessas duas bases do 

comprometimento com o trabalho na população de psicólogos pode ser esclarecedora de 

perfis diferenciados do vínculo com a profissão. As bases afetiva e calculativa, embora 

caraterizem formas distintas de conexão com a atividade de trabalho, não representam 

processos psicológicos excludentes. 

Como forma de aprofundar o estudo, procedeu-se a análises separadas entre os que 

exercem e os que não exercem a profissão, sendo feita, na sequência, a comparação da 

intensidade dos vínculos com a profissão e área de atuação, entre os psicólogos que atuam 

e os que não atuam na área. Os dados gerais estão apresentados na Figura 33.  

 

 

** p < 0.001 

Figura 33: Comprometimento entre os que exercem e os que não exercem a profissão 
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calculativo também atinge escores mais altos para os que exercem a profissão, quando a 

análise é feita de forma separada. Dito de outra forma: os dados, estatisticamente 

significativos, indicam que o comprometimento com a profissão e área de atuação é mais 

forte entre os que exercem a profissão. 

Esses resultados somam-se aos já encontrados nesta pesquisa, relativamente ao 

domínio de competências para atuação e ao valor social atribuído à profissão, pois os que 

atuam no campo da Psicologia apresentam resultados mais favoráveis à profissão e ao seu 

desenvolvimento.  

Dando sequência às análises, procedeu-se à comparação entre os que trabalham 

exclusivamente no campo da Psicologia e os que associam a atuação em Psicologia com 

outro campo profissional. Apesar de os resultados não serem estatisticamente 

significativos
6
 (com exceção do comprometimento calculativo com a profissão), importa 

registrar as diferenças encontradas nos níveis de comprometimento entre esses dois grupos. 

Os dados estão apresentados na Figura 34. 

 

 

*p < 0.05 

Figura 34: Comprometimento entre os que trabalham somente em Psicologia e os que trabalham em 

Psicologia e em outro campo 
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Os dados mostram um forte comprometimento com a profissão entre os dois 

grupos, com maior realce para a base afetiva, mas com uma intensidade maior entre os que 

somente trabalham em Psicologia, o mesmo acontecendo com a área profissional. 

Cotejando esses dados com os apresentados na Figura 33, em que se comparava os que 

exercem e os que não exercem a profissão, percebe-se um ligeiro aumento nos escores 

médios dos que somente atuam em Psicologia e uma diminuição dos escores no grupo dos 

que associam atuação em Psicologia com outro campo profissional. 

Por esses resultados, pode-se também observar que o comprometimento afetivo se 

mantém elevado mesmo em profissionais que atuam na Psicologia e em outros campos, 

indicando que a vinculação com a Psicologia se mantém mesmo naqueles profissionais que 

não atuam plenamente nesse campo. 

O fato de o comprometimento calculativo com a profissão ter sido o único 

estatisticamente significante abre espaço para algumas interpretações. Os que somente 

trabalham em Psicologia calculam mais os custos de abandonar a profissão, ao contrário 

dos que, além da Psicologia, trabalham em outro campo. De acordo com Magalhães 

(2008), a base calculativa do comprometimento com a profissão está associada ao 

construto entrincheiramento na carreira, consubstanciado em comportamentos de 

imobilidade e falta de perspectivas, associados a três categorias: investimentos na carreira, 

custos emocionais e limitações nas alternativas de carreira. O processo de 

entrincheiramento vai instalar-se no momento em que o profissional sente que perderá 

consideráveis investimentos, que sofrerá custos emocionais excessivos e que são escassas 

as possibilidades de carreira satisfatória em outro campo de atuação. O entrincheiramento e 

o comprometimento de base calculativa resultam da ponderação entre custos e benefícios 

associados à permanência ou ao abandono de uma área profissional (Magalhães, 2008). 
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Na mesma direção, Bastos, Magalhães e Carvalho (2010) afirmam que tanto o 

entrincheiramento na carreira quanto os vínculos de base calculativa caracterizam-se por 

uma postura passiva e defensiva do profissional, que se apega a uma área de trabalho e 

(ou) a uma organização por dificuldades percebidas de recolocação no mercado. 

 

Valor social atribuído à profissão 

Os dados da Tabela 14 indicam que, em média, os psicólogos percebem que a 

profissão possui credibilidade, prestígio, e é reconhecida como tal. Os dados mostram 

também que os psicólogos não a percebem como elitista. No entanto, acreditam que ela é 

mal remunerada, e que o psicólogo tem um status inferior quando trabalha em equipes 

multiprofissionais, embora a média para esse último aspecto seja baixa. 

 

 Tabela 14: Dados descritivos sobre o valor social da profissão 

Itens N Média Desvio padrão 

1. A profissão possui credibilidade 

2. A profissão é desrespeitada 

3. A profissão possui prestígio 

4. A profissão é reconhecida 

5. A profissão é mal remunerada 

6. O psicólogo tem um status inferior quando 

trabalha em equipes multiprofissionais  

7. A psicologia é uma profissão para a elite 

230 

230 

230 

230 

230 

230 

 

230 

2,79 

2,04 

2,63 

2,58 

2,83 

2,51 

 

1,74 

0,74 

0,69 

0,77 

0,66 

0,75 

0,89 

 

0,77 

Pontos extremos da escala: 1 = discordo totalmente e 4 = concordo totalmente 

 

Assim, embora os profissionais tenham percepções favoráveis em relação à 

profissão, tais percepções baixam na presença de outros profissionais com os quais atuam 

em atividades de grupo. Esses dados levantam preocupações sérias para a profissão, uma 

vez que a colocam numa situação de inferioridade em relação às outras. 
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Comparando esses dados com os resultados de pesquisa realizada no Brasil sobre o 

valor social da profissão (Puente-Palacios, Abbad & Martins, 2010), a percepção de ser ela 

mal remunerada é comum entre as duas realidades, o mesmo não acontecendo na 

percepção sobre o status inferior do psicólogo em equipes multiprofissionais, presente 

entre os psicólogos angolanos, mas não entre os psicólogos brasileiros. 

Dando continuidade às análises, foram feitas comparações entre as respostas dos 

que exercem e dos que não exercem a profissão. A Tabela 15 apresenta os dados 

comparativos. 

 

Tabela 15: Valor Social na percepção dos que exercem e dos que não exercem a profissão 

Itens Situação Profissional 

 

N 

 

Média 

 

Desvio 

Padrão 

A profissão possui 

credibilidade.                             

Não exerce atividade profissional 123 2,71 0,77 

Exerce atividade profissional 107 2,89 0,71 

A profissão é 

desrespeitada. 

Não exerce atividade profissional 123 2,11 0,71 

Exerce atividade profissional 107 1,97 0,65 

A profissão possui 

prestígio. 

Não exerce atividade profissional 123 2,46** 0,74 

Exerce atividade profissional 107 2,83** 0,76 

A profissão é 

reconhecida. 

Não exerce atividade profissional 123 2,44** 0,67 

Exerce atividade profissional 107 2,74** 0,62 

A profissão é mal 

remunerada. 

Não exerce atividade profissional 123 2,89 0,68 

Exerce atividade profissional 107 2,76 0,81 

O psicólogo tem um 

status inferior quando 

trabalha em equipes 

multiprofissionais. 

Não exerce atividade profissional 123 2,64* 0,85 

 

Exerce atividade profissional 

 

107 
 

2,36* 

 

0,92 

A psicologia é uma 

profissão para a elite. 

Não exerce atividade profissional 123 1,80 0,75 

Exerce atividade profissional 107 1,67 0,77 

**p < 0.001 

 * p < 0.05 

 

Apesar da variação entre as respostas, evidenciada pelos valores do desvio padrão, 

os dados mostram que a percepção dos que exercem a profissão é mais favorável quando 

comparada aos que não a exercem, especialmente para os itens prestígio, reconhecimento e 
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status, em que é possível observar diferenças estatisticamente significativas. Vale ainda 

destacar que, no item referente ao status do psicólogo quando trabalha em equipes 

multiprofissionais, a percepção dos que exercem a profissão torna-se favorável, ou seja, 

eles não percebem um status inferior dos psicólogos. No entanto, a percepção de profissão 

mal remunerada permanece, apesar de ser menos desfavorável na percepção dos que a 

exercem. Em relação ao prestígio e o reconhecimento da profissão, quando as análises são 

feitas de forma separada, a percepção dos que não exercem a profissão torna-se 

desfavorável, ao contrário da percepção dos que a exercem. 

Assim, com base nos resultados aqui apresentados, pode-se deduzir que o exercício 

da profissão promove uma visão favorável a seu respeito. Esses resultados são bastante 

importantes e animadores, uma vez que as abordagens teóricas dominantes na área de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho indicam que percepções, atitudes e crenças sobre 

o trabalho são variáveis explicativas ou antecedentes de comportamentos futuros. Em 

situações de trabalho, uma imagem positiva da profissão estaria associada à satisfação com 

o trabalho, ao desejo de permanecer na profissão e a perspectivas futuras de manutenção 

do vínculo com esse trabalho (Puente-Palacios, Abbad & Martins, 2010). 

Nesse sentido, indagou-se sobre as perspectivas de futuro em relação à profissão. O 

tópico a seguir apresenta os dados e as análises das respostas dos profissionais 

pesquisados. 

 

Desejo em relação ao futuro. 

A Tabela 16 apresenta os dados sobre as perspectivas futuras dos profissionais 

pesquisados. Observa-se que a maioria dos psicólogos (81,57%) não pretende mudar de 

profissão. Um grande número de profissionais (67,29%) também não pretende mudar de 

área de atuação dentro da Psicologia. No entanto, percebe-se claramente uma intenção 
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maior de mudar de área do que de profissão, o que pressupõe estarem os psicólogos mais 

satisfeitos com a profissão do que com a área de atuação. 

 

Tabela 16: Perspectivas futuras 

 

Itens 

 

N 

Sim 

Muito 

Sim 

Um pouco 

 

 

Não 

Gostaria de mudar de emprego, 

mantendo a mesma área de atuação. 

 

180 55 

(30,55%) 

41 

(22,78%) 

84 

(46,67%) 

Gostaria de mudar de área de atuação 

dentro da Psicologia. 

 

214 33 

(15,42%) 

37 

(17,29%) 

144 

(67,29%) 

Gostaria de mudar de profissão. 

 

 

217 18 

(8,29%) 

22 

(10,14%) 

177 

(81,57%) 

 

Os resultados favoráveis à profissão e à área de atuação, entretanto, não repercutem 

no desejo de permanecer no emprego. Apenas 46,67% não pensa mudar. Os outros, de 

alguma forma, pretendem mudar de emprego, mas mantendo a mesma área de atuação. 

Esses resultados parecem indicar que o comprometimento com a profissão e com a área de 

atuação é maior que o comprometimento com a organização em que atuam. Por outro lado, 

esses resultados, quando associados aos do valor social da profissão, reforçam o 

pressuposto de que atitudes favoráveis sobre a profissão são negativamente relacionadas 

com intenções de abandonar a carreira. 

 

Conclusões 

Há uma forte crença de que o melhor engajamento profissional seja decorrente de 

escolha livre, vontade pessoal e resultado da afinidade entre características pessoais e 

ocupacionais (Gondim, Magalhães & Bastos, 2010). Com esse pensar, foram pesquisados 

os motivos que levam os psicólogos a escolher a Psicologia como profissão. Este capítulo 
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apresentou os resultados do estudo, assim como os dados relativos ao comprometimento 

com a profissão, ao seu valor social e às perspectivas futuras dos profissionais.  

Os resultados desta pesquisa somam-se aos demais estudos, citados nesta Seção, 

sobre a escolha da Psicologia como profissão. Constatou-se que os psicólogos escolhem 

esse campo de atuação de forma livre, guiando-se, predominantemente, pela vocação, por 

habilidades e interesses. A escolha da área de atuação segue na mesma direção. Em outras 

palavras, fatores internos têm um peso maior que os fatores externos na escolha da 

profissão de psicólogo. 

Em relação ao comprometimento com a profissão, três conclusões podem ser 

extraídas. A primeira delas relaciona-se ao instrumento de pesquisa. Embora tenha sido um 

estudo com apenas 230 participantes, as bases de comprometimento, assim como no caso 

brasileiro e em outros estudos, mostraram-se consistentes. A segunda conclusão é que os 

psicólogos estão comprometidos com a profissão, sendo a base afetiva mais elevada que a 

calculativa, tanto no comprometimento com a profissão quanto com a área de atuação. A 

terceira conclusão é a de que os que exercem a profissão estão mais fortemente 

comprometidos, tanto com a profissão quanto com a área de atuação e, entre esses, a 

intensidade do vínculo é maior no grupo que atua exclusivamente no campo da Psicologia. 

Quanto ao valor social atribuído à profissão, observou-se que as percepções são 

favoráveis, ou seja, a profissão é percebida com uma imagem positiva. Chama a atenção o 

fato de os profissionais que exercem a profissão terem uma percepção mais favorável. As 

percepções mais desfavoráveis dos que não a exercem foram ligadas ao prestígio, 

reconhecimento e status do profissional em equipes multiprofissionais. A perceção de 

baixa remuneração da profissão foi comum em ambos os grupos. 

As percepções favoráveis à profissão pressupõem um alto grau de 

comprometimento com ela e um desejo de permanecer atuando na área. Como se sabe, o 
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comprometimento é um construto largamente utilizado para predizer intenções de 

permanência no trabalho, na organização e nas profissões. Esse pressuposto teve um 

reforço nesta pesquisa. A maior parte dos psicólogos não pretende abandonar a profissão 

nem a área de atuação, apesar de pensarem em abandonar a organização, o que pressupõe 

existir forte vínculo afetivo dos profissionais com a Psicologia. No entanto, esses 

resultados podem apenas significar que o desejo de permanecer na profissão deve-se ao 

fato de ter sido feito um alto investimento na formação e que, por isso, não seria 

conveniente abandoná-la, ou ao fato de ser difícil buscar uma nova carreira. 

De qualquer forma, os resultados aqui apresentados são animadores, mas ensejam 

uma atenção especial aos que não exercem a profissão, no sentido de melhorarem a 

percepção sobre ela e, assim, buscarem estratégias de qualificação e requalificação que 

venham facilitar a inserção no mercado de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho tomou como objeto de estudo a formação e o exercício profissional da 

Psicologia em Angola. No percurso de sua execução, várias dificuldades foram 

encontradas. A primeira delas refere-se à ausência de informações estatísticas sobre os 

vários domínios da realidade angolana. No período pós-independência, não foi feito censo 

populacional, os dados sobre o mercado de trabalho são limitados e não existe informação 

sólida sobre os vários campos de atuação profissional. Observou-se ainda uma dificuldade 

de acesso à informação existente, quer pelo fato de ela não estar sistematizada quer pelo 

fato de as pessoas não se disponibilizarem a fornecê-la, já que boa parte dela não está 

disponível na Internet. A esse respeito podem ser citadas, como exemplo, as dificuldades 

encontradas no órgão de tutela do ensino superior (na época da pesquisa) e nas instituições 

de ensino superior com curso de Psicologia. Por incrível que pareça, no órgão de tutela, 

não se conseguiu obter informações fiáveis sobre o número de cursos de Psicologia 

aprovados, e muito menos sobre o número de formados nesses cursos. Nas instituições 

formadoras, em alguns casos, os dados dos responsáveis pelos cursos não estavam 

alinhados com os dados da área acadêmica, no tocante a número de alunos, formados e 

docentes. 

Outra dificuldade refere-se ao número de psicólogos que atuam no país e sua 

localização. A inexistência de um órgão que congregue os profissionais e regule a 

atividade, sem dúvida, faz com que não existam esses dados. Nesse sentido, localizar os 

profissionais para participar de pesquisas sobre a profissão torna-se uma “verdadeira 

aventura”. Além disso, depois de localizados, muitos dos profissionais se recusam a 

participar, alegando, por exemplo, razões relacionadas ao cargo ou à atividade que 
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desempenham nas esferas do poder político. Esse fato demonstra o que já foi referido neste 

trabalho sobre a inexistência de um ambiente propício à pesquisa. 

Os incipientes estudos sobre o campo da Psicologia em Angola e a fraca produção 

bibliográfica também marcaram a pesquisa. Em Angola, as poucas pesquisas realizadas 

acontecem, predominantemente, quando da realização dos trabalhos de fim de curso, e com 

resultados pouco consistentes. O material bibliográfico consultado é, na sua maioria, de 

origem brasileira. No país não existem periódicos de Psicologia. 

Nesse cenário, os estudos realizados acabam por apresentar lacunas. Assim sendo, 

tem-se ciência das carências deste estudo. Mas ele foi realizado justamente pelo interesse 

de contribuir para a mudança dessa realidade, trazendo informações sobre a categoria 

profissional considerada entre as que mais crescem no país. Portanto, apesar das carências, 

a pesquisa oferece um conjunto de informações relevantes, sob a forma de diagnóstico, 

sobre a Psicologia em Angola. Essas informações poderão servir de base para reflexões e 

debates sobre a formação do psicólogo angolano e orientar a definição de políticas e ações 

para o fortalecimento da profissão. Partiu-se do pressuposto de que transformar a 

Psicologia em objeto de estudo permanente, constitui um desafio que possibilitará a 

reflexão sobre seus compromissos sociais, problemas, desafios e limites, o que pode 

impulsionar mudanças. 

Especificamente, que informações a pesquisa oferece? Os cinco textos que 

constituem este trabalho já as apresentam. No entanto, ao fechar-se o trabalho, considerou-

se pertinente a apresentação, de forma resumida, das várias informações sobre a formação 

e o exercício profissional em Angola. Pelo fato de o trabalho comportar três estudos 

específicos, optou-se por apresentar o resumo das informações também em três partes. 
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Bases da profissionalização da Psicologia em Angola. 

Nessa etapa do trabalho, o propósito era de descrever as bases históricas do 

processo de profissionalização da Psicologia em Angola. Constatou-se que a 

profissionalização da Psicologia é um percurso ainda em construção. Partiu-se de um 

período em que os psicólogos exerciam essencialmente funções docentes, seguindo-se 

outro em que começaram a responder às necessidades das empresas, mas em uma 

economia centralizada. Quando a economia deixou de ser centralizada, novas empresas 

implantaram-se no país, abrindo a oportunidade de diversificação das atividades 

profissionais. No percurso, surgiram as universidades privadas e, nelas, o curso de 

Psicologia e, portanto, o perfil começa a estar mais afinado. A essa altura, chegam 

psicólogos formados no estrangeiro, que vêm trazer um novo impulso ao exercício da 

profissão. Os profissionais sentem a necessidade de organização em classe. Essa é a fase 

em que se encontra a profissão em Angola, ainda à procura da sua efetiva 

institucionalização. Nesse processo, alguns desafios se apresentam, dentre eles a 

despartidarização da profissão, a criação de uma entidade que congregue os profissionais e 

seja reguladora da profissão, a “demarcação das águas” entre o exercício profissional do 

psicólogo e o do formado em Ciências da Educação, o embasamento da atuação em ações e 

ferramentas com suporte na pesquisa e, finalmente, o desafio de fazer com que, 

independentemente do domínio específico de atuação, todo psicólogo seja capaz de 

analisar e compreender os processos organizacionais inerentes ao contexto em que atua. 

 

Formação do psicólogo em Angola 

Nesse estudo, procedeu-se à análise do processo de formação do psicólogo em 

Angola. Verificou-se uma expansão de cursos, sendo a maior parte deles oferecida por 

instituições de ensino superior privadas. O crescimento, no entanto, não se verifica na 
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qualidade da formação. A formação do psicólogo em Angola é marcada por uma 

dissociação entre o ensino, a pesquisa e a prática, além de grandes dificuldades de infra-

estrutura de ensino, pesquisa e prática, assim como pela falta de professores titulados nas 

diversas Regiões Acadêmicas, tanto em instituições públicas quanto privadas. Concluiu-se, 

então, que o país não está a formar profissionais capazes de construir a Psicologia, mas 

apenas de repeti-la.  

 

Inserção profissional, desenvolvimento de competências para o trabalho e 

vínculos com a profissão e com a área de atuação 

De forma tímida, vão se registrando transformações no mercado de trabalho para o 

psicólogo. O campo da Psicologia, patente nas estratégias e programas do Executivo 

angolano, configura-se como uma das áreas de maior necessidade para o país, sendo, por 

isso, prioridade nos programas de formação que estão sendo implantados. Entretanto, a 

profissão ainda apresenta muitas fragilidades: alto índice de desemprego, como reflexo da 

pouca oferta de trabalho e do descompasso entre habilidades e demandas do mercado, 

fraco investimento dos profissionais em qualificação profissional, baixa remuneração, 

inserção em várias organizações, comprometendo a qualidade do trabalho, e o foco em 

atividades consideradas tradicionais. Os que não estão a atuar no campo da Psicologia 

pretendem inserir-se nele, sendo a área Organizacional e do Trabalho a de maior interesse 

entre esses profissionais. Entre os que já atum no campo, a docência e as atividades de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho são as que mais os ocupam, essencialmente em 

organizações dos setores público e privado. Poucos são os profissionais que atuam nas 

organizações da sociedade civil e em atividades autônomas e de consultoria. No entanto, os 

que trabalham de forma mais autônoma estão mais satisfeitos com a organização e 

vislumbram maiores possibilidades de crescimento profissional.  
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No que se refere ao desenvolvimento de competências e estratégias de qualificação, 

a pesquisa mostrou que existem falhas na formação que vem sendo oferecida e nas 

estratégias de qualificação e requalificação dos profissionais. Presume-se que 

competências críticas para a inserção do psicólogo no trabalho não têm recebido a devida 

atenção durante a formação profissional, nem têm sido buscadas por um bom número de 

profissionais em outras formas de qualificação. Aliado à fraca formação oferecida, 

constata-se um fraco investimento dos profissionais em qualificação profissional.  

Quanto aos vínculos com a profissão, a escolha da Psicologia como profissão, o 

comprometimento e o valor social que lhe é atribuído foram temas pesquisados. Assim, 

quanto à escolha da profissão, os resultados desta pesquisa somam-se aos demais estudos a 

esse respeito, ao constatar que os psicólogos escolhem esse campo de atuação de forma 

livre, guiando-se, predominantemente, por vocação, habilidades e interesses. A escolha da 

área de atuação segue a mesma direção. Em outras palavras, fatores internos têm um peso 

maior que os fatores externos na escolha da profissão de psicólogo. 

Quanto ao comprometimento, verificou-se que os psicólogos estão comprometidos 

com a profissão, sendo a base afetiva mais elevada que a calculativa, tanto no que diz 

respeito à profissão quanto à área de atuação. Outro aspecto relevante é o fato de aqueles 

que exercem a profissão estarem mais fortemente comprometidos, tanto com a profissão 

quanto com a área de atuação e, entre eles, a intensidade do vínculo ser maior no grupo que 

atua exclusivamente no campo da Psicologia. 

Em relação ao valor social atribuído à profissão, a pesquisa mostrou que as 

percepções são favoráveis, ou seja, os profissionais percebem a profissão com uma 

imagem positiva. Essa percepção favorável apresenta-se maior no grupo dos que exercem a 

profissão. A percepção de baixa remuneração foi comum em ambos os grupos. Finalmente, 

a pesquisa constatou que a maior parte dos psicólogos não pretende abandonar a profissão 
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nem a área de atuação, apesar de pensarem em abandonar a organização, o que pressupõe 

existir forte vínculo afetivo dos profissionais com a Psicologia.  

 

Finalizando … 

Deve-se valorizar o empenho e o trabalho daqueles que, durante vários anos, 

engajaram-se para que a profissão pudesse crescer e ser conhecida, tal como se apresenta 

hoje: uma das mais procuradas por aqueles que pretendem realizar uma formação superior. 

Foram os primeiros profissionais formados na área que mostraram as possibilidades de 

atuação no campo da Psicologia, abrindo espaço de trabalho para os atuais psicólogos. 

Apesar de amplamente conhecida, a profissão ainda precisa garantir sua inserção 

concreta no rol das profissões regulamentadas. Esse é o grande desafio que ela deverá 

enfrentar nos próximos tempos, aliado ao desafio da despartidarização das ações dos 

profissionais. A esse respeito, vale a pena fazer uma curta referência sobre a diferenciação 

feita por Yamamoto (2012) entre ação política, em sentido estrito, e a dimensão política da 

ação profissional.  

Segundo Yamamoto (2012), além da dimensão técnica, indispensável para uma 

prática socialmente significativa, toda ação profissional, esteja o psicólogo ciente ou não, 

comporta uma dimensão política, pelo fato de o profissional estar envolvido com as 

relações de poder da sociedade. O autor reconhece existir um limite tênue entre a ação 

propriamente política (partidária, sindical, militância política) e aquela dimensão política 

que envolve a consideração das consequências sociais da atividade profissional, isto é, o 

compromisso político do psicólogo (e não do cidadão) no desenvolvimento de sua 

atividade profissional. 

Por outro lado, crescimento nem sempre é sinônimo de desenvolvimento. Não 

obstante a expansão verificada com o crescimento dos cursos e do número de estudantes de 
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Psicologia, a pesquisa produziu dados que explicitam lacunas na formação do psicólogo 

em Angola. A formação enfrenta sérios desafios que precisam ser superados. Dentre eles, 

destacam-se: dissociação entre ensino, pesquisa e extensão; fragmentação do ensino; 

insuficiências dos projetos pedagógicos; posição dos alunos, que recebem passivamente a 

informação; centralidade do processo de ensino-aprendizagem no professor como 

transmissor de informações; fragilidade da capacitação docente; desvinculação dos 

currículos em relação às demandas da sociedade; insuficiência de material bibliográfico; e 

vinculação do ensino à prática, consubstanciada em estágios curriculares. 

Para superar as lacunas identificadas, dentre outras ações, é fundamental que se 

estabeleçam diretrizes curriculares com um novo caminho para a formação em Psicologia, 

tendo em conta a integração de conteúdos, a integração entre ensino, pesquisa e extensão, 

além do desenvolvimento de competências para a atuação profissional, de modo a 

transformar o aluno em sujeito ativo do processo pedagógico, aprendendo a aprender e 

compreendendo a necessidade de capacitação permanente. 

A esse respeito, a realidade brasileira pode servir de referência. E, como lembra 

Vilela (2012), a recepção de novas ideias e práticas, em contextos diferentes daqueles em 

que foram produzidas, não é, necessariamente, ou, pelo menos, não o é na quase totalidade 

dos casos, uma reprodução daquilo que foi construído em outro lugar. Trata-se de “ideias 

fora do lugar”, e que, por isso mesmo, podem ser apropriadas e se transformarem em 

outras ideias, em sua nova ambiência. 

No atual cenário do mundo do trabalho, marcado por complexidades e constantes 

transformações, as instituições de ensino superior sofrem pressão para desenvolver a 

empregabilidade dos estudantes, tornando-os mais aptos frente às necessidades dos 

empregadores. Para que tal aconteça, as instituições formadoras devem buscar promover 

um ensino que privilegie habilidades voltadas para o desenvolvimento da empregabilidade. 



160 
 

Essa poderá ser uma das soluções para diminuir o alto índice de desemprego registrado 

entre os profissionais da área, que citaram, dentre os vários motivos do afastamento da 

profissão, a defasagem entre as habilidades de que dispõem e as exigências do mercado de 

trabalho.  

Não obstante os problemas aqui apresentados, a perspectiva futura da profissão é 

promissora, e há real garantia de mercado de trabalho para o psicólogo no momento atual e 

no futuro. No entanto, cabe aos próprios psicólogos encontrarem o caminho adequado para 

a sua concretização, qualificando-se e mostrando a necessidade social de suas funções e 

conhecimentos. Como afirmam Bastos, Magalhães e Carvalho (2010), uma categoria 

profissional terá maior visibilidade, impacto e representatividade social se seus membros 

forem capazes de elevada dedicação e senso de responsabilidade pelo futuro da profissão. 

Em outras palavras, a dinâmica e as características de um campo profissional são afetadas 

pela qualidade do vínculo que seus integrantes desenvolvem com o trabalho. 

Finaliza-se o trabalho alertando, mais uma vez, para o fato de não ter sido possível 

abarcar, neste estudo, todas as questões sobre a formação e o exercício profissional da 

Psicologia em Angola. Por isso, espera-se que este trabalho seja uma fonte de inspiração 

para novas pesquisas sobre as várias questões em aberto e que, futuramente, esta pesquisa 

possa ser replicada, para que se possa acompanhar o desenvolvimento do campo da 

Psicologia em Angola. O desafio está lançado. 
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APÊNDICE I 

Instrumento da Pesquisa 
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Caro(a) Colega 

 

 

Sou docente da Universidade Técnica de Angola - UTANGA e estou a realizar o meu 

doutoramento em Psicologia, na Universidade Federal da Bahia, no Brasil, sob orientação do 

Professor Doutor António Virgílio B. Bastos, e a pesquisar sobre o exercício profissional e a 

formação do psicólogo em Angola. 

 

Por isso, venho por este meio pedir a sua colaboração na resposta ao questionário que se segue. 

Trata-se de uma pesquisa da maior importância não só para a realização da minha tese, mas 

também para melhor conhecermos o grupo dos profissionais formados em Psicologia a exercer 

actividade em Angola. 

 

As respostas são absolutamente confidenciais e serão sempre tratadas estatisticamente de forma 

agregada. Para o preenchimento do questionário, o qual é constituído predominantemente por 

perguntas fechadas, deverá seguir as instruções de cada etapa. 

 

Caso tenha alguma dúvida ou comentário, por favor não hesite em contactar-me pelo endereço 

electrónico jmsaveia@hotmail.com ou pelo terminal telefónico 923255835. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

O Pesquisador 

 

João Saveia 

mailto:jmsaveia@hotmail.com
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I. DADOS PESSOAIS 

 

   1. SEXO: M (    )    F (    )                                                                  2. IDADE: ______ anos 

 

II. FORMAÇÃO 

 

1. Forneça, nos quadros abaixo, as informações sobre a sua formação académica, nos seus diferentes níveis. 

 

Curso de Graduação  

(Licenciatura) em Psicologia 

Instituição Educacional (assinale com um X) 

Pública (no país) Privada (no país) No exterior (mencionar o 

país) 

   
 

 

Pós-Graduação (responda 

para o nível em que realizou 

ou está a realizar). 

Campo de 

conhecimento 

Instituição Educacional Estágio do curso 

Em 

Psicologia 

Em 

outro 

campo 

 

Pública 

 

Privada 

No 

exterior 

(país) 

Concluído 

(ano) 

Em 

andamento 

Especialização (360hs ou 

mais) 

(no caso de mais de uma, 

escolha a mais recentemente 

concluída) 

       

Mestrado        

Doutoramento        

 

 

III. INSERÇÃO PROFISSIONAL 

 

Neste segmento procuramos caracterizar a sua situação de trabalho ou as suas actividades profissionais, 

estejam inseridas ou não no campo da psicologia. De início solicitamos que identifique a condição que retrata 

a sua situação e, a partir desta resposta deverá responder itens específicos do questionário. Uma distinção 

importante é entre inserir-se ou não no campo de actuação da psicologia. Para tanto, considere que actuar no 

campo da psicologia envolve toda a gama de actividades clássicas e emergentes associadas ao psicólogo aí 

incluindo-se actividades de ensino, pesquisa, gestão e coordenação de projectos relacionados a essa área, 

independentemente da abordagem teórico-metodológica que adopta. 

 

1. Assinale com um X UMA alternativa que MELHOR se aplica à sua condição profissional. A partir da 

resposta a esta questão observe na coluna ao lado quais os itens do questionário que deverá responder. 
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ACTIVIDADE PROFISSIONAL Marque 

com um X 

Instruções de preenchimento 

A. Nunca actuei profissionalmente (dentro ou fora do 

campo da psicologia) 

 Responda as questões 2 e 3 a 

seguir e vá para a questão 15 e 

seguintes. 

B. Não exerço actividade profissional (dentro ou fora do 

campo da psicologia) actualmente, mas já o fiz no 

passado no campo da psicologia. 

 Responda as questões 5 a 9 e vá 

para a questão 15 e seguintes. 

C. Exerço actualmente apenas actividades profissionais 

fora do campo da psicologia. 

 Responda as questões 10, 11 e 12 

e vá para a questão 15 e seguintes. 

D. Exerço actualmente actividades profissionais no 

campo da psicologia e em outro campo. 

 Responda o restante do 

questionário a partir da questão 

12. 

E. Exerço actualmente actividades profissionais somente 

no campo da psicologia  

 Responda o restante do 

questionário a partir da questão 

13. 

 

Se está na condição A no quadro acima: 

 

 

2. Assinale o(s) motivo(s) de sua NÃO inserção profissional 

 

   Pessoais (    ) 

   Familiares (    ) 

   Ausência de oferta de trabalho (    ) 

   Percepção de defasagem entre habilidades e demandas do mercado (    ) 

   Proposta de trabalho de baixa remuneração (    ) 

   Outros: ______________________________________________________________ 

 

 

3. Desejo em relação ao futuro 

 

3.1. Planeia inserir-se profissionalmente no campo da psicologia? 

 

   Sim (    )         Não (    ) 

 

3.2. Caso sim, em que sub-área da psicologia gostaria de vir a actuar? 

 

   Clínica (    ) 

   Escolar (    ) 

   Organizacional (    ) 

   Comunitária (    ) 

   Docência (    ) 

   Pesquisa (    ) 

   Outra: _________________________________________ 

 
 

Se está na condição B no quadro de actividade profissional: 

 

4. Por quanto tempo trabalhou? ______ anos ______ meses 

 

5. Onde trabalhou? 

 

   Órgão da Administração Central do Estado (    ) 

   Órgão da Administração Local do Estado (    ) 

   Empresa pública (    ) 
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   Empresa privada (    ) 

   Empresa mista (    ) 

   Organização da Sociedade Civil (    ) 

 

6. Em que sub-área da psicologia? 
 

   Clínica (    ) 

   Escolar (    ) 

   Organizacional (    ) 

   Comunitária (    ) 

   Docência (    ) 

   Pesquisa (    ) 

   Outra: _________________________________________ 
 

7. Por quais motivos deixou de trabalhar? 

 

   Pessoais (    ) 

   Familiares (    ) 

   Outra oferta de trabalho (    )  natureza do trabalho _____________________________________ 

   Percepção de defasagem entre habilidades e demandas do mercado (    ) 

   Baixa remuneração (    ) 

   Falta de perspectiva de crescimento profissional (    ) 

   Outros: ______________________________________________________________ 
 

8. Este foi o seu primeiro emprego (trabalho) no campo da psicologia? 

 

   Sim (    )         Não (    ) 

 

9. Há quanto tempo não exerce actividades profissionais no campo da psicologia? _____ anos _____ meses 

 
 

Se está na condição C no quadro de actividade profissional: 

 

 

10. Assinale o(s) motivo(s) de sua NÃO inserção profissional no campo da psicologia 

 

   Pessoais (    ) 

   Familiares (    ) 

   Ausência de oferta de trabalho (    ) 

   Percepção de defasagem entre habilidades e demandas do mercado (    ) 

   Proposta de trabalho de baixa remuneração (    ) 

   Outros: ______________________________________________________________ 

 

 

11. Desejo em relação ao futuro 

 

11.1. Planeia inserir-se profissionalmente no campo da psicologia? 

 

   Sim (    )         Não (    ) 

 

11.2. Caso sim, em que sub-área da psicologia gostaria de vir a actuar? 

 

   Clínica (    ) 

   Escolar (    ) 

   Organizacional (    ) 

   Comunitária (    ) 

   Docência (    ) 

   Pesquisa (    ) 

   Outra: _________________________________________ 
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12. Qual é a outra actividade profissional que exerce além da psicologia e há quantos anos? 

 

   Actividade profissional: _____________________________________________________ 

 

   Tempo na actividade: _____ anos ______ meses 

 

 

Se está na condição D (lembre-se de responder à questão 12 antes de seguir adiante). Se está na condição E 

no quadro de actividade profissional, informe, nos itens a seguir, sobre a sua actuação no campo da 

psicologia. 

13. Informe, no quadro a seguir, marcando com um X, a quantidade e a natureza de suas actividades 

profissionais actuais no campo da psicologia. 

 

Contextos de inserção profissional Sim Não Quantidade de inserções 

(locais de trabalho) 

1 2 3 Mais 

Organizações e empresas públicas e mistas       

Organizações e empresas privadas       

Organizações da Sociedade Civil       

Trabalho autónomo e de consultoria (prestação de serviço a 

pessoas e a organizações) 

      

 

14. Para cada contexto de inserção profissional que assinalou SIM no quadro acima, informe, nos quadros 1, 

2, 3, e 4 que se seguem, os dados sobre o trabalho desenvolvido. No caso de ter mais de uma inserção 

profissional em um mesmo contexto, escolha aquela que é mais significativa para preencher o respectivo 

quadro. 

 

Quadro 1 

Organizações públicas 

 

1. Nível da administração 

 

   Central (    )       Local (    )        Empresa pública (    )        Empresa mista (    ) 

 

2. Forma de acesso: 

 

   Processo selectivo ou concurso (    )       Convite (    )       Indicação (    ) 

 

3. Carga horária semanal: _______ horas 

 

4. Natureza da organização: 

 

   (    ) Órgão da Administração Central do Estado 

   (    ) Órgão da Administração Local do Estado 

   (    ) Empresas ou Fundações públicas 

   (    ) Instituição educacional – até o ensino médio 

   (    ) Unidades do poder judiciário 

   (    ) Unidades da polícia nacional 

   (    ) Unidades do exército nacional 

   (    ) Instituição do ensino superior (Universidades, Institutos, Academias, Escolas) 
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   (    ) Serviços de psicologia vinculados a instituições de ensino 

   (    ) Unidades de serviço público de saúde (hospitais, clínicas, centros de saúde) 

   (    ) Unidades públicas de atendimento a crianças e adolescentes (creches, orfanatos …) 

   (    ) Outra: ___________________________________________________________ 

 

5. Mencione as actividades que desenvolve mais frequentemente nesta modalidade de inserção profissional: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Regime de trabalho 

 

   (    ) Contratado por tempo indeterminado 

   (    ) Contratado por tempo determinado 

   (    ) Outro regime de trabalho: _________________________________________________________ 

 

7. Benefícios 

 

   (    ) Assistência médica 

   (    ) Alimentação (refeições pagas pelo empregador) 

   (    ) Transporte (transporte da instituição ou subsídio de transporte) 

   (    ) Outros benefícios: _______________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

 

8. Exerce as suas actividades predominantemente  

 

   (    ) de forma individual 

   (    ) em grupos multidisciplinares 

   (    ) em grupos de psicólogos 

 

 

9. Em relação ao item 8, quanto acredita que esta forma de exercer as actividades contribui para: 

 

9.1. Melhorar as relações interpessoais no trabalho 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

9.2. Atingir resultados esperados 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

10. Como se sente nesta organização? 

 

   (    ) Insatisfeito       (    ) Indiferente       (    ) Satisfeito 

 

11. Como percebe as oportunidades para o seu crescimento profissional como psicólogo(a) neste trabalho no 

sector público? 

 

   (    ) Nenhuma oportunidade 

   (    ) Poucas oportunidades 

   (    ) Muitas oportunidades 
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12. Este foi o seu primeiro emprego (trabalho) no campo da psicologia? Sim (    )       Não (    ) 

 

13. Caso este tenha sido o seu primeiro emprego, quanto tempo decorreu entre a conclusão de sua formação 

em psicologia e o ingresso no serviço público? ______ ano(s) e ______ mês(es) 

 

 

Quadro 2 

Organizações privadas 

 

1. Forma de acesso: 

 

   Processo selectivo (    )       Convite (    )       Indicação (    ) 

 

2. Carga horária semanal: _______ horas 

 

3. Natureza da organização: 

 

   (    ) Empresa industrial, comercial ou de serviços 

   (    ) Instituição educacional – até o ensino médio 

   (    ) Creches ou equivalentes 

   (    ) Instituição do ensino superior (Universidades, Institutos, Academias, Escolas) 

   (    ) Serviços de psicologia vinculados a instituições de ensino 

   (    ) Unidades de serviço de saúde (hospitais, clínicas, centros de saúde) 

   (    ) Centros de avaliação psicológica ou agências de recrutamento e selecção 

   (    ) Agências de formação profissional 

   (    ) Clubes 

   (    ) Outra: ___________________________________________________________ 

 

4. Mencione as actividades que desenvolve mais frequentemente nesta modalidade de inserção profissional: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Regime de trabalho 

 

   (    ) Contratado por tempo indeterminado 

   (    ) Contratado por tempo determinado 

   (    ) Outro regime de trabalho: __________________________________________________________ 

 

 

6. Benefícios 

 

   (    ) Assistência médica 

   (    ) Alimentação (refeições pagas pelo empregador) 

   (    ) Transporte (transporte da empresa ou subsídio de transporte) 

   (    ) Segurança social 

   (    ) Outros benefícios: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

7. Exerce as suas actividades predominantemente  

 



178 
 

   (    ) de forma individual 

   (    ) em grupos multidisciplinares 

   (    ) em grupos de psicólogos 

 

8. Em relação ao item 7, quanto acredita que esta forma de exercer as actividades contribui para: 

 

8.1. Melhorar as relações interpessoais no trabalho 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

8.2 Atingir resultados esperados 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

9. Como se sente nesta organização? 

 

   (    ) Insatisfeito       (    ) Indiferente       (    ) Satisfeito 

 

10. Como percebe as oportunidades para o seu crescimento profissional como psicólogo(a) neste trabalho no 

sector privado? 

 

   (    ) Nenhuma oportunidade 

   (    ) Poucas oportunidades 

   (    ) Muitas oportunidades 

 

11. Este foi o seu primeiro emprego (trabalho) no campo da psicologia? Sim (    )       Não (    ) 

 

12. Caso este tenha sido o seu primeiro emprego, quanto tempo decorreu entre a conclusão de sua formação 

em psicologia e o ingresso no sector privado? ______ ano(s) e ______ mês(es) 

 

 

Quadro 3 

Organizações da Sociedade Civil  

 

1. Forma de acesso: 

 

   Processo selectivo (    )       Convite (    )       Indicação (    ) 

 

2. Carga horária semanal: _______ horas 

 

3. Mencione as actividades que desenvolve mais frequentemente nesta modalidade de inserção profissional: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Regime de trabalho 

 

   (    ) Contratado por tempo indeterminado 

   (    ) Contratado por tempo determinado 

   (    ) Prestador de serviço em psicologia actuando como autônomo 

   (    ) Voluntário 
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   (    ) Outro regime de trabalho: __________________________________________________________ 

 

5. Benefícios 

 

   (    ) Assistência médica 

   (    ) Alimentação (refeições pagas pela instituição) 

   (    ) Transporte (transporte da empresa ou subsídio de transporte) 

   (    ) Segurança social 

   (    ) Outros benefícios: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Exerce as suas actividades predominantemente  

 

   (    ) de forma individual 

   (    ) em grupos multidisciplinares 

   (    ) em grupos de psicólogos 

 

7. Em relação ao item 6, quanto acredita que esta forma de exercer as actividades contribui para: 

 

7.1. Melhorar as relações interpessoais no trabalho 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

7.2. Atingir resultados esperados 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

8. Como se sente nesta organização? 

 

   (    ) Insatisfeito       (    ) Indiferente       (    ) Satisfeito 

 

9. Como percebe as oportunidades para o seu crescimento profissional como psicólogo(a) neste trabalho no 

terceiro sector? 

 

   (    ) Nenhuma oportunidade 

   (    ) Poucas oportunidades 

   (    ) Muitas oportunidades 

 

10. Este foi o seu primeiro emprego (trabalho) no campo da psicologia? Sim (    )       Não (    ) 

 

Caso este tenha sido o seu primeiro emprego, quanto tempo decorreu entre a conclusão de sua formação em 

psicologia e o ingresso no terceiro sector? ______ ano(s) e ______ mês(es) 

 

 

Quadro 4 

Trabalho autónomo e consultoria  

 

1. Local de trabalho: 

 

   (    ) Consultório particular próprio 

   (    ) Consultório particular alugado 

   (    ) Escritório particular próprio 

   (    ) Escritório particular alugado 

   (    ) Na própria residência 

 

2. Carga horária semanal: _______ horas 

 

3. Mencione as actividades que desenvolve mais frequentemente nesta modalidade de inserção profissional: 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Exerce as suas actividades predominantemente  

 

   (    ) de forma individual 

   (    ) em grupos multidisciplinares 

   (    ) em grupos de psicólogos 

 

 

5. Em relação ao item 4, quanto acredita que esta forma de exercer as actividades contribui para: 

 

5.1. Melhorar as relações interpessoais no trabalho 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

5.2 Atingir resultados esperados 

 

   (    ) Pouco       (    ) Mais ou menos       (    ) Muito 

 

6. Como se sente neste tipo de trabalho (autónomo ou consultoria)? 

 

   (    ) Insatisfeito       (    ) Indiferente       (    ) Satisfeito 

 

7. Como percebe as oportunidades para o seu crescimento profissional como psicólogo(a) neste trabalho 

(autónomo ou consultoria)? 

 

   (    ) Nenhuma oportunidade 

   (    ) Poucas oportunidades 

   (    ) Muitas oportunidades 

 

8. Este foi o seu primeiro emprego (trabalho) no campo da psicologia? Sim (    )       Não (    ) 

 

9. Caso este tenha sido o seu primeiro emprego, quanto tempo decorreu entre a conclusão de sua formação e 

o ingresso como autônomo ou consultor? ______ ano(s) e ______ mês(es) 

 

15. Dentre as diversas abordagens teórico-metodológicas existentes no campo da psicologia, qual (ou quais) 

mais fundamenta (m) o seu trabalho ou com as quais mais se identifica? 

ABORDAGENS SIM NÃO 

Abordagens de base psicanalítica   

Abordagens de base comportamental   

Abordagens de base humanista   

Abordagens de base existencialista   

Abordagens de base cognitivista   

Abordagens sócio-históricas   

Abordagens psicodramáticas   

Abordagens de base analítica   

Outra (mencionar):   
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IV. ESCOLHA DA PROFISSÃO 

1. A seguir encontrará uma série de sentenças que procuram descrever o processo de escolha da psicologia 

como profissão e, nesta, da sua área principal de actuação. Utilize a escala abaixo, para avaliar a sua 

concordância com os itens, registando nas colunas específicas ao lado. 

1 = Não / nada  5 = Fortemente 

2 = Muito pouco  4 = Moderadamente 6 = Muito fortemente 

3 = Pouco  7 = Sim / totalmente 

  

Em que nível avalia que a escolha … 

 

Em relação à 

profissão 

Em relação à 

área de actuação 

principal Liberdade de tomada de decisão 

 Foi livremente tomada (sem interferência de expectativas e pressão 

de outras pessoas) 

  

 Foi influenciada por pessoas importantes para si (por exemplo pais, 

profissionais) 

  

Factores que pesaram na decisão   

 Interesses, habilidades e vocação pessoal   

 Realidade do mercado de trabalho (oportunidades de trabalho)   

 Status, o valor social da profissão ou área de actuação   

 Remuneração obtida pelos profissionais da área   

 

2. Como percebe o valor social, nível de reconhecimento e dificuldades que a profissão de psicólogo possui 

hoje? Indique o quanto concorda com as afirmações abaixo relacionadas, utilizando a seguinte escala: 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo 

3 

Concordo 

4 

Concordo totalmente 

 

A profissão de psicólogo possui credibilidade  

A profissão de psicólogo é desrespeitada  

A profissão de psicólogo possui prestígio  

A profissão de psicólogo é reconhecida  

A profissão de psicólogo é mal remunerada  

O psicólogo tem um status inferior quando trabalha em equipas multiprofissionais  

A psicologia é uma profissão para a elite  

 

3. Como vê sua actuação profissional daqui a um ano: 

 SIM 

(Muito) 

SIM 

(Um pouco) 

NÃO 

Gostaria de mudar de emprego mantendo a mesma área de actuação.    

Gostaria de mudar de área de actuação dentro da psicologia    

Gostaria de mudar de profissão    
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V. COMPROMETIMENTO COM A PROFISSÃO E ÁREA DE ACTUAÇÃO 

 

1. Indique o quanto concorda com as afirmações abaixo relacionadas, utilizando a seguinte escala: 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo 

3 

Nem concordo 

nem discordo 

4 

Concordo  

5 

Concordo totalmente 

 

Escala de comprometimento com a profissão e a área de actuação Profissão Área de 

actuação 

Se eu pudesse escolher uma profissão / área de actuação diferente da minha, que 

pagasse o mesmo, eu provavelmente a escolheria. 

  

Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na profissão / área de actuação que 

escolhi. 

  

Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria trabalhar na minha profissão 

/ área de actuação actual. 

  

Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro que necessito sem trabalhar, eu, 

provavelmente, continuaria a exercer a minha profissão / área de actuação. 

  

Eu gosto demais da minha profissão / área de actuação para largá-la.   

Esta minha profissão / área de actuação é a ideal para trabalhar o resto da vida.   

Eu me sinto desapontado(a) por ter escolhido a minha profissão / área de actuação   

Eu já investi muito nesta profissão / área de actuação para pensar em abandoná-la 

agora. 

  

Uma mudança de profissão / área de actuação agora seria difícil para mim.   

Muitos aspectos da minha vida seriam prejudicados se eu mudasse minha profissão / 

área de actuação. 

  

Mudar de profissão / área de actuação agora custaria muito para mim.   

Nada existe que me impeça de mudar de profissão / área de actuação.   

Uma mudança de profissão / área de actuação agora iria requerer um sacrifício 

pessoal considerável. 

  

Eu tenho orgulho de estar nesta profissão / área de actuação.   

Minha profissão / área de actuação é importante para a imagem que tenho de mim.   

 

 

VI. QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA O TRABALHO 

1. Informe, no quadro a seguir, a quantidade e a natureza de suas actividades de qualificação/requalificação 

profissionais no campo da psicologia. 

 

Contextos de inserção profissional Sim Não Quantidade 

1 2 3 Mais 

Cursos de extensão       

Cursos de pós-graduação lato sensu       

Cursos de pós-graduação stricto sensu       

Cursos de treinamento e desenvolvimento na e pela 

empresa 

      

Seminários e congressos       

Grupos de estudo       

Estratégias de qualificação autodidata (leitura de 

periódicos, livros, conversas com profissionais da área) 
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Quanto da sua renda mensal investe em qualificação/requalificação profissional? 

 

   (    ) Nada 

   (    ) Até 10% 

   (    ) Entre 11 e 30% 

   (    ) Entre 31 e 50% 

   (    ) Mais de 50% 

 

 

Quantas horas mensais investe em qualificação/requalificação profissional? 

 

   (    ) Nada 

   (    ) Até 2 horas 

   (    ) Entre 3 e 5 horas 

   (    ) Entre 6 e 10 horas 

   (    ) Entre 11 e 20 horas 

   (    ) Mais de 20 horas 

 

 

2. Leia atentamente as competências profissionais descritas abaixo (acrescente outras que ache necessárias ao 

exercício profissional do psicólogo) e diga o quanto considera importante cada uma delas para a sua actuação 

profissional, bem como o quanto considera ter domínio para exercê-la. Considerando as escalas de 0 (zero) a 

3 (três), escreva um número correspondente à importância que atribui a cada competência e outro para o seu 

grau de domínio dessa competência, usando as colunas à direita de cada item. 

 

Escala de Importância 

0 1 2 3 

Sem importância Pouco importante Importante Muito importante 

 

Escala de Domínio 

0 1 2 3 

Não domino Domino pouco Domino Domino completamente 

 

Competências profissionais Importância Grau de 

domínio 

1. Analisar o contexto em que actuo profissionalmente.   

2. Formular questões empíricas de investigação científica.   

3. Utilizar instrumentos e procedimentos de colecta de dados.   

4. Avaliar problemas humanos (de ordem cognitiva, comportamental, 

afectiva) em diferentes contextos. 

  

5. Realizar diagnósticos de processos psicológicos de indivíduos.   

6. Realizar diagnósticos de processos psicológicos de grupos.   

7. Realizar diagnósticos de processos psicológicos de organizações.   

8. Elaborar relatos científicos.   

9. Apresentar trabalhos e discutir idéias em público.   

10. Utilizar conhecimento científico necessário à actuação profissional.   

11. Gerar conhecimento a partir da prática profissional.   

12. Analisar necessidades de natureza psicológica.   

13. Coordenar processos grupais.   
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14. Desenvolver vínculos interpessoais requeridos na actuação profissional.   

15. Realizar intervenções de carácter preventivo, de acordo com as situações e 

os problemas específicos. 

  

16. Realizar intervenções de carácter terapêutico, de acordo com as situações e 

os problemas específicos. 

  

17. Realizar orientação psicológica.   

18. Realizar aconselhamento psicológico.   

19. Realizar psicoterapia.   

20. Elaborar pareceres técnicos, laudos e comunicações profissionais.   

21. Actuar com profissionais de outras áreas, quando recomendável.   

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

APÊNDICE II 

Informações Psicométricas das Escalas 

 

Neste apêndice são apresentas as informações psicométricas das escalas. Como um 

dos propósitos dos estudos era o de estabelecer comparações entre a importância e o 

domínio das competências, entre a escolha da profissão e área de atuação e entre 

comprometimento com a profissão e área de atuação, houve necessidade de, em cada um 

dos casos, utilizar-se um mesmo conjunto de fatores e suas respectivas variáveis, isto é, 

uma mesma estrutura fatorial. Assim, no caso das competências profissionais, foi 

considerada a estrutura fatorial da análise da importância, na escolha da profissão foram 

considerados os fatores da escolha da profissão e, finalmente, no caso do 

comprometimento, foi considerada a estrutura da análise da profissão. 

Assim, são apresentadas informações de três escalas, especificamente, informações 

psicométricas das escalas de importância das competências profissionais, da escolha 

profissional e do comprometimento com a profissão.  

Os dados foram submetidos à análise fatorial exploratória, com método de extração 

PAF (Principal Axis Factoring) e rotação oblíqua do tipo Direct Oblimin. Em seguida, foi 

calculado o coeficiente Alpha de Cronbach para cada dimensão, sendo considerados 

aceitáveis valores a partir de 0,70 e de alta confiabilidade os índices a partir de 0,80 (Hair, 

Anderson, Tathan & Black, (2005). 
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Tabela 1: Matriz estrutural, eigenvalues, alphas de Cronbach e variância explicada das dimensões da 

importância das competências profissionais 

Itens 
Fatores 

1 2 3 4 

Gerar conhecimento a partir da prática profissional. ,721    

Formular questões empíricas de investigação científica. ,711    

Elaborar relatos científicos. ,684    

Utilizar instrumentos e procedimentos de colecta de dados. ,657    

Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. ,597    

Utilizar conhecimento científico necessário à actuação 

profissional. 

,524    

Analisar o contexto em que actuo profissionalmente.                                                   ,450    

Elaborar pareceres técnicos, laudos e comunicações 

profissionais. 

,412    

Realizar orientação psicológica.  -,854   

Realizar aconselhamento psicológico.  -,849   

Realizar psicoterapia.  -,840   

Realizar intervenções de carácter terapêutico, de acordo com as 

situações e os problemas específicos. 

 -,768   

Analisar necessidades de natureza psicológica.  -,453   

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de grupos.   -,680  

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de indivíduos.  -,354 -,534  

Realizar diagnósticos de processos psicológicos de 

organizações. 

  -,522  

Desenvolver vínculos interpessoais requeridos na actuação 

profissional. 

   ,798 

Coordenar processos grupais.    ,573 

Realizar intervenções de carácter preventivo, de acordo com as 

situações e os problemas específicos. 

 -,311  ,514 

Actuar com profissionais de outras áreas, quando recomendável.    ,392 

Eigenvalues 10,34 1,82 1,21 1,02 

Alphas de Cronbach 0,88 0,93 0,87 0,80 

Variância Explicada  49,24% 8,67% 5,75% 4,86% 

 

FATOR 1: Competências para investigação científica. 

FATOR 2: Competências para atuar em processos psicológicos individuais. 

FATOR 3: Competências para realizar diagnóstico em diferentes níveis. 

FATOR4: Competências para atuar em processos coletivos junto a outros profissionais. 

 

Um dos itens da escala, “avaliar problemas humanos (de ordem cognitiva, 

comportamental, afetiva) em diferentes contextos”, carregou em dois fatores 
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(competências para investigação científica e competências para realizar diagnóstico em 

diferentes níveis), e com cargas fatoriais baixas. Por isso, foi retirado da escala. A Tabela 

1, deste Apêndice, apresenta as informações psicométricas da escala sobre as competências 

profissionais. 

 

 

Tabela 2: Matriz estrutural, eigenvalues, alphas de Cronbach e variância explicada das dimensões da escolha 

da profissão 

Itens 
Fatores 

1 2 

Remuneração obtida pelos profissionais da área ,822 
 

Realidade do mercado de trabalho (oportunidades de trabalho) ,771 
 

Status, o valor social da profissão ou área de actuação ,751 
 

Foi livremente tomada (sem interferência de expectativas e pressão de outras pessoas) 
 

,795 

Foi influenciada por pessoas importantes para si (por exemplo pais, profissionais)* 
 

-,778 

Interesses, habilidades e vocação pessoal 
 

,640 

Eigenvalues 
1,88 

1,66 

Alphas de Cronbach 
0,69 

0,79 

Variância Explicada 
31,37% 

27,72% 

*Item invertido 

 

FATOR 1: Fatores externos. 

FATOR 2: Fatores internos. 
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Tabela 3: Matriz estrutural, eigenvalues, alphas de Cronbach e variância explicada das dimensões do 

comprometimento com a profissão 

Itens 
Fatores 

1 2 

Eu tenho orgulho de estar nesta profissão / área de actuação. ,807  

Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro que necessito sem trabalhar, eu, 

provavelmente, continuaria a exercer a minha profissão / área de actuação. 

,773  

Minha profissão / área de actuação é importante para a imagem que tenho de mim. ,755  

Esta minha profissão / área de actuação é a ideal para trabalhar o resto da vida. ,687  

Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria trabalhar na minha profissão / 

área de actuação actual.* 

,666  

Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na profissão / área de actuação que 

escolhi. 

,634  

Eu me sinto desapontado(a) por ter escolhido a minha profissão / área de actuação.* ,605  

Se eu pudesse escolher uma profissão / área de actuação diferente da minha, que 

pagasse o mesmo, eu provavelmente a escolheria.* 

,600  

Eu gosto demais da minha profissão / área de actuação para largá-la. ,600  

Mudar de profissão / área de actuação agora custaria muito para mim.  ,836 

Uma mudança de profissão / área de actuação agora seria difícil para mim.  ,723 

Uma mudança de profissão / área de actuação agora iria requerer um sacrifício 

pessoal considerável. 

 ,683 

Muitos aspectos da minha vida seriam prejudicados se eu mudasse minha profissão / 

área de actuação. 

 ,641 

Eu já investi muito nesta profissão / área de actuação para pensar em abandoná-la 

agora. 

 ,421 

Eigenvalues 5,86 2,15 

Alphas de Cronbach 0,87 0,82 

Variância Explicada 39,07% 14,33% 

*Itens invertidos 

 

FATOR 1: Comprometimento afetivo. 

FATOR 2: Comprometimento calculativo. 

 

Quanto às informações da escala sobre comprometimento com a profissão, 

apresentadas na Tabela 3, importa referir que o item 12 da escala, “Nada existe que me 

impeça de mudar de profissão / área de actuação”, foi retirado, por não ter carregado em 

nenhum dos dois fatores. 


