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Editorial
Marco Eduardo Murueta

UNAM (México)
Currículum: El coordinador general de la Revista Psicología para América Latina es doctor en filosofía por la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde también estudio la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Sus
investigaciones y construcciones teóricas han tenido un enlace continuo con su práctica por más de 20 años como
psicoterapeuta; tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de psicología de la UNAM Iztacala. Presidente de
la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Autor de los libros “La psicología y el estudio de la praxis”,

“Psicología y praxis educativa” y “Heidegger frente a la Teoría de la praxis”. Asimismo, coordinó la edición del libro
“Otras miradas en educación”. Es autor de múltiples investigaciones, artículos y capítulos de libros, así como ha
impartido una gran cantidad de conferencias, ponencias, cursos, diplomados y talleres, en diversas instituciones y
eventos de México y de otros países latinoamericanos. Asimismo, es miembro del Comité Editorial de la revista

"Alternativas en Psicología"; y es Director General de la revista de divulgación psicológica “PsipuedeSer”.

En marzo del año 2000 nos encontramos en Guanajuato, México, colegas de Brasil, Argentina,
Cuba, Portugal, Suecia y México durante el IV Congreso “Al Encuentro de la Psicología Mexicana”
que también fue el I Congreso Latinoamericano de Alternativas en Psicología. Conversamos sobre
el compromiso social y las posibilidades de integración de la psicología en América Latina.
El tema general de ese congreso fue: En el amanecer del siglo XXI, la unificación de América

Latina. El cartel tenía como ilustración un gran sol naciente que empezaba a iluminar el mapa de
esta región del mundo. Abajo del mapa, sobre tres escalones de tipo prehispánico estaba un
fuego ceremonial que encendía el color de los territorios sudamericanos.
Sin embargo, en ese momento las relaciones políticas y económicas de los gobiernos tenían
escasa correspondencia con la unidiversidad de las culturas latinoamericanas. En 6 años han
cambiado muchas cosas. Ahora, los recientes triunfos de Michelle Bachelet, en Chile, y Evo
Morales, en Bolivia, consolidan una tendencia creciente hacia la unificación latinoamericana.
Nunca antes en la historia ha estado tan cerca el sueño bolivariano.
Es necesario caminar con cuidado, pues no faltarán obstáculos y sinsabores. Con la creación de
la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI) en noviembre de 2002, los
psicólogos vamos un paso adelante en ese proceso de integración e independencia tan esencial
para salir de la pobreza en que hemos estado sumergidos por más de cinco siglos.
En efecto, la psicología puede destacar entre las ciencias y las profesiones por su contribución a
la emancipación social y económica de los pueblos latinoamericanos. A pesar de los avatares e
inercias, la ULAPSI es reconocida ya prácticamente en todos los países de América Latina y en
otros países; el Congreso de ULAPSI 2005 en Brasil fue un éxito, por lo que muchos colegas
están a la expectativa del II Congreso y cada vez más están interesados en participar en
entidades integradas en ULAPSI.

Nuestra revista electrónica Psicología para América Latina está ya publicando su quinto número
(además del número 0) para el cual recibimos la solicitud de 66 artículos: 47 de los cuales
provinieron de Brasil (71%), en respuesta a la convocatoria para enviar los trabajos en extenso
que fueron presentados como ponencia en el I Congreso de la ULAPSI. 7 artículos fueron
enviados desde Cuba y otros 7 provinieron de colegas mexicanos. 2 artículos llegaron de
Argentina, 1 de Chile, 1 de Paraguay y 1 de España.
Para evaluar los artículos enviados contamos con el apoyo de consultores editoriales de Cuba,
Brasil, México, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Portugal.
Como parte de los avances de nuestra revista en este número 6 se actualizaron las normas
editoriales y se definieron colectivamente las secciones en que serán clasificados los artículos
aprobados. Con base en la lista electrónica de discusión “Pro-Ulapsi” se vertieron ideas para
mejorar el diseño y la organización de esta publicación. En virtud de los planteamientos
expresados, se estableció como opcional para los dictaminadores (pareceristas) publicar o no sus
comentarios y su resumen curricular, de manera enlazada a los artículos que hubieran evaluado.
Asimismo, con este número estrenamos el registro ISSN de nuestra revista: 1870 – 350X.
En este número 5 se integran 16 artículos, y tenemos ya varios aprobados que aparecerán en la
siguiente entrega. Todavía faltan por dictaminar varios de los trabajos recibidos, a los cuales se
suman otros 11 que han llegado entre diciembre de 2005 y febrero de 2006.
Considerando la gran cantidad de artículos acumulados y los que pueden acumularse durante los
meses siguientes, hemos decidido publicar 4 números trimestrales durante 2006 en lugar de los
dos números semestrales previstos. Por ello, el número 6 aparecerá en mayo, el número 7 en
agosto y el número 8 en noviembre de este año.
Es evidente que Psicología para América Latina se está consolidando como un medio importante
para que los psicólogos de esta región expongan sus hallazgos, experiencias y propuestas
científicas. Estamos logrando ese sueño de que los científicos latinoamericanos se lean y se
valoren entre sí, para que se conozcan y retroalimenten; es decir, mediante nuestra revista se está
conformando la comunidad científica de la psicología latinoamericana.
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Resumo
A teoria que sustenta a prática docente tem sido alvo de muitos estudos. A grande maioria das
pesquisas procura investigar o referencial teórico subjacente ao trabalho do professor. No entanto,
este trabalho procura ir mais além e investigar a real fundamentação dos profissionais da
educação. Para isso foram entrevistados 34 professores, com o intuito de descobrir não só o
referencial que dizem utilizar, mas a real aplicação prática da teoria que professam. Foi
investigado, ainda, como os docentes realizam o processo de avaliação de seus alunos. As
respostas foram tabuladas e analisadas através de Análise de Conteúdo. Os resultados obtidos
indicam que os professores se valem de verdadeiros “jargões” para sustentar sua atuação, que
quando investigada mais a fundo, demonstra basear-se no senso comum.
Palavras-chaves: formação de professores – psicologia da educação - epistemologia
Abstract
The theory that underpins teacher practice has been the target of many studies. Much of research
aims at investigating the theoretical basis underlying a teacher´s work. However, this paper seeks
to go further and investigate the actual foundations of education professionals. To do so, 34
teachers were interviewed, with the purpose of not only finding the basis they say they use, but
also the actual practical application of the theory they profess. Also investigated was how teachers
conduct the process of evaluation of their students. The answers were tabulated and analyzed
through Content Analysis. The results indicate teachers resort to sheer “jargons” to support their
performance, which, when further investigated, is shown to be based upon common sense.
Keywords: teacher education, psychology of education, epistemology.

Introdução
Percebe-se que a formação de professores tem sido um dos temas que mais tem rendido
discussão na área da educação, constituindo-se numa linha de pesquisa recorrente em diversos
programas de pós-graduação. Inúmeros estudos têm surgido com o intuito de investigar a relação
entre a prática pedagógica e a teoria que sustenta o trabalho docente (Becker, 1993; Perrenoud,

1999; Vasconcelos, 2003). Essa preocupação surge de algo que preocupa constantemente os
profissionais da educação: a possível ocorrência de uma prática separada da teoria.
No entanto, apesar dessas constatações, a Psicologia da Educação para as licenciaturas é uma
disciplina, muitas vezes, pouco valorizada pelos alunos. Aqueles das áreas exatas estão
acostumados a aulas com muitas fórmulas, exercícios e resultados precisos, enquanto na
psicologia devido à complexidade do comportamento humano os conhecimentos são relativos e
complexos. Os alunos da educação física também realizam o curso sedentos pelas aulas práticas
e freqüentemente pouco envolvidos nas teóricas. Já os alunos das disciplinas ligadas às humanas
estão mais acostumados às leituras e à forma de trabalhar da disciplina.
Para Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002) a motivação dos alunos para a disciplina de
Psicologia da Educação é influenciada por algumas variáveis, como verificaram num estudo com
246 alunos de cursos de licenciaturas que cursaram ou estão cursando a disciplina. “As mulheres,
os alunos mais velhos, aqueles que atuam no ensino ou que têm clara intenção de ser
professores revelaram-se mais motivados” (p.16).
Aliado a essas questões, na docência a incessante situação da separação entre teoria e prática é
oriunda de um trabalho docente justificado pelo senso comum ou pela intuição pessoal (Becker,
1993). Dessa forma, parece que os professores estão atrás de uma identidade que os caracterize,
de um referencial teórico que os proteja de pedagogos, psicólogos e outros profissionais
“opressores” que vivem a exigir uma fundamentação que sustente o processo de ensino que
praticam (Arroyo, 2000). Nessa busca por uma identidade, por uma teoria que defenda o
professor, acaba-se por fazer uma análise superficial dos pressupostos teóricos. Percebe-se que,
freqüentemente, a escolha recai sobre uma teoria que, através de diversas deformações feitas
pela incompreensão inconsciente do professor, acaba por justificar a sua prática intuitiva.
No entanto, Perrenoud diz que “A ‘revolução das competências’ só acontecerá se, durante sua
formação profissional os futuros docentes experimentarem-na pessoalmente” (1999, p. 82). Essa
afirmação nos remete a um profundo questionamento sobre o processo de formação de
professores. Particularmente, a este trabalho, o interesse maior é especificamente sobre as
contribuições que a Psicologia da Educação, como disciplina recorrente na ampla maioria das
licenciaturas, pode proporcionar para superar essa dicotomia entre a prática e a teoria. Assim, o
conhecimento das teorias, que normalmente são abordadas na disciplina, torna-se um prérequisito essencial para que o processo de ensino dos professores esteja condizente com a teoria
de aprendizagem que dizem/desejam professar.
Ao seguir uma fundamentação baseada na intuição e/ou no senso comum o professor acaba por
retirar o caráter formador da escola. Becker (1993), em sua pesquisa sobre a epistemologia do
professor, afirma que o docente que não possui fortemente uma teoria que subjaza sua prática,
acabando por se deixar levar pelo senso comum e executando um ensino basicamente empirista
e/ou apriorista, baseado na repetição e em receitas mágicas que dizem levar a aprendizagem.

Quando a intuição se torna a principal ferramenta de trabalho, o ensino perde sua função de
incrementar a aprendizagem acabando por gerar uma reprodução da informação. A isso Demo
acrescenta:

A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se define como socializadora
de conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na prática, atrapalha o aluno, porque o deixa
como objeto de ensino e instrução. Vira treinamento. É equivoco fantástico imaginar que o
“contato pedagógico” se estabeleça em um ambiente de repasse e cópia, ou na relação aviltada
de um sujeito copiado (professor, no fundo também objeto, se apenas ensina a copiar) diante de
um objeto apenas receptivo (aluno), condenado a escutar aulas, tomar notas, decorar e fazer
prova. A aula copiada não constrói nada de distintivo, e por isso não educa mais do que a fofoca,
a conversa fiada dos vizinhos, o bate-papo numa festa animada (2000, p. 15).
Percebe-se que a modificação desse panorama está intimamente ligada à formação do professor
e a sua competência. Segundo Perrenoud (1999, p.7) competência é “uma capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se
a eles” ipso facto é tão relevante o aprofundamento teórico do professor, pois se é competente
aquele que age eficazmente em uma situação, o será na mesma proporção em que tiver domínio
do conhecimento que apóia essa ação. Dessa maneira, infere-se que uma mudança desse
paradigma que desagrega a teoria da prática está diretamente ligada aos processos de ensino
dos próprios professores. Mas o que podem fazer os cursos de formação de professores para
promover uma ruptura nesse círculo vicioso de prática desprovida de teoria? A resposta está nas
idéias de Freire (1996) quando ensina que o professor deve ser um homem de sonhos, caso o
sistema não modifique a educação, então, a educação deve modificar o sistema, em um caminho
de pequenas mudanças e passos, mas um caminhar que mantém o professor vivo, pois a
verdadeira morte está na inércia.
Nesse sentido, vê-se que:

A alma de qualquer instituição de ensino é o professor. Por mais que se invista na equipagem das
escolas, em laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, quadras esportivas, piscinas, campos de futebol
– sem negar a importância de todo esse instrumental - , tudo isso não se configura mais do que
aspectos materiais se comparados ao papel e à importância do professor (Chalita, 2001, p. 163).
Descrição do estudo
Diante de tal cenário, lecionando Psicologia da Educação para alunos do primeiro semestre de
várias licenciaturas, a idéia de motivá-los através do contato com profissionais que já atuam na
docência levou a professora responsável pela disciplina a solicitar uma entrevista com
professores, que eram semi-estruturadas com questões abertas e fechadas. Após a realização
das mesmas, foram realizadas as apresentações em sala de aula e debate, com posterior entrega
do material escrito, que é analisado neste estudo. As apresentações destas revelaram, ao
contrário do que era esperado, um despreparo teórico dos docentes entrevistados e respostas

inusitadas, inclusive dificuldade de interpretar as próprias questões. Muitas vezes, apesar de não
identificarem o uso de um referencial teórico observou-se nos relatos palavras e conceitos que
remetem a teorias amplamente conhecidas, principalmente oriundas do construtivismo. Tais
achados levaram a buscar-se uma relação na fala dos docentes entre o referencial teórico que
dizem utilizar e a sua prática pedagógica cotidiana. Além disso, procurou-se relacionar esses
achados às áreas de atuação dos docentes. Como esse estudo tem caráter exploratório,
utilizando uma análise parcial da amostra, os dados quantitativos servem apenas como
indicadores que sugerem tendências a serem aprofundadas em estudos posteriores.
A partir destas questões, o presente trabalho sistematiza as respostas coletadas pelos alunos,
com o intuito de reforçar a necessidade de se aumentar o envolvimento destes com a disciplina.
Além disso, futuramente, na sua prática docente, poderão deixar de agir baseados na intuição e
no senso comum e passar a planejar suas atividades baseados nas teorias disponíveis para
sustentar e nortear o trabalho docente.
O estudo teve como objetivo geral verificar a coerência entre a fala e a utilização de referenciais
teóricos da psicologia e da pedagogia na prática docente. De forma específica, buscou descrever
o perfil dos professores entrevistados, identificar os referenciais teóricos mencionados e relacionar
o conteúdo das falas dos professores com a sua menção da utilização ou não de referencias
teóricos da psicologia e da pedagogia para sustentar a prática pedagógica. Tinha-se, como
hipóteses, que os professores têm uma prática pedagógica diferente da teoria que dizem utilizar
como referencial e que os referenciais teóricos da Psicologia da Educação são utilizados como
“jargões” para sustentar práticas baseadas no senso comum.
Apresentação e discussão dos dados
O presente estudo apresenta uma análise parcial destas entrevistas, realizada através de Análise
de Conteúdo (Bardin, 1977) qualitativa e quantitativa. Participaram do estudo 34 professores, com
idades entre 22 e 50 anos (M= 37,1; dp=6,43), que iniciaram a atividade docente entre 1975 e
2002 (M=1993; dp=7,43) e lecionam entre 20 e 52 horas (M=36; dp=9,13). Todos estão atuando
na docência e foram selecionados pelos alunos da disciplina de Psicologia da Educação em
instituições de ensino públicas (62%), particulares (15%) ou em ambas (23%). Destes, 76% são
do sexo feminino e 23% do masculino. A escolaridade predominante foi superior (71%). Os
professores atuam principalmente no ensino fundamental (47%) e fundamental e médio (32%). Os
professores são graduados ou estão graduando-se em 11 diferentes licenciaturas, como pode ser
visto na Tabela 1.

De forma geral, quanto à resposta Negativa ou indefinição de um referencial, as respostas
incluíram não (65%), vários (18%) e livros didáticos (18%). Esta última resposta foi surpreendente,
revelando provavelmente uma incompreensão da questão e também uma forte preocupação
conteudista. As respostas quanto à definição de um referencial envolveram a utilização
de múltiplos referenciais (23%) ou de apenas um referencial (76%).
Já na Tabela 2, considerando a totalidade dos professores que definiram um referencial, as
repostas revelaram um predomínio de Piaget (43,47%) em relação aos demais teóricos citados.

Para refinar esta análise as respostas foram relacionadas aos cursos de graduação dos
professores, como é apresentado na Tabela 3. Destacou-se na Pedagogia Piaget (30%) e Emília

Ferreiro(20%). As demais licenciaturas foram divididas em Humanas e Exatas. Na Educação
Físicametade não utiliza nenhum referencial teórico e alguns (33%) Piaget. No caso da História,
metade utiliza livros didáticos e metade Paulo Freire. No curso de Letras, as respostas que
representam uma indefinição ou negativa tiveram percentual de 50%, destacando-se os demais
com Piaget e Paulo Freire, com 25%. Em Geografia metade respondeu não e metade livros

didáticos. Em Filosofia o único entrevistado respondeu Paulo Freire e em Estudos Sociais o

entrevistado respondeu Perrenoud e Paulo Freire. No caso das graduações na área de exatas,
emQuímica as respostas variaram entre não, Vygotsky e livros didáticos, com 33% cada um, mas
indicando

67%

metade Piaget,

de

negativa/indefinição,

nas Ciências

Biológicas a

na Física as
maioria

respostas

foram

metade não e

respondeu não (43%)

ou vários

indefinido (14%), representando um total de 67% de negativa/indefinição, na Matemática o
percentual foi de 33% (Vários, Piaget e Paulo Freire).

Em relação aos percentuais apresentados na tabela anterior, pode-se constatar em relação às
respostas negativas e de indefinição de um referencial teórico que não existe uma diferença
significativa entre as áreas humanas (55%) e exatas (57%). Este resultado surge de uma maneira
inesperada, pois se acreditava que os cursos na área de ciências humanas se propusessem a
fornecer um embasamento teórico mais aprofundado do que os cursos de ciências exatas quanto
aos referenciais pedagógicos e psicológicos utilizados.
Por fim, buscou-se identificar nas categorias citadas como os professores justificavam a sua
opção teórica ou a não utilização de um referencial na prática pedagógica. Dentre aqueles que
dizem não seguir um referencial, apareceram como categorias de respostas a intuição, a prática,
as experiências anteriores, a diversidade para manter a aula agradável, os conhecimentos prévios
dos alunos e a ancoragem. Outros, provavelmente por não saberem responder, dizem apenas
vários e justificam com falas que indicam o uso da intuição, dos conhecimentos prévios, da prática
e da diversidade para manter a aula agradável e surgindo como novas categorias a realidade
particular de cada educando e a falta de opção.
Um dado emergente na pesquisa é a identificação de uma parcela considerável de participantes
que não utiliza um referencial teórico definido, mas aponta seguir como padrão o livro didático.
Para esses participantes, a justificativa de sua opção se enquadra nas categorias de: atualidade,
contextualização, criticidade, diversidade e quantidade de informações, auxiliar da aprendizagem
e cumprimento dos conteúdos. Esses participantes são levados pela intuição e/ou senso comum,
como exemplificado pelo entrevistado que diz “quanto mais informação puder levar ao aluno,
maior o conhecimento e amplia os horizontes”; ou ainda “o que funciona é a prática e o improviso”.
Isto sugere um despreparo teórico acerca dos processos de ensino e de aprendizagem e/ou a não
compreensão do que estava sendo questionado.
Dentre aqueles que justificam a escolha de um referencial, alguns responderam seguir múltiplos
referenciais teóricos, evidenciando os autores que utilizam. Surgem como justificativa para essa
escolha a intuição, a obrigatoriedade e o desenvolvimento dos alunos. Novamente aparece a
intuição, mas acrescida da obrigação, devido às exigências institucionais, como é exemplificado
pelo entrevistado “porque vem ao encontro do que penso sobre educação, conhecimento e,
principalmente, minha prática onde procuro proporcionar um ambiente desafiador”; ou ainda “são
os teóricos escolhidos pela Instituição onde trabalho. Na verdade, identifico-me com a teoria de
Vygotsky”. Esse discursso recorrente entre esses entrevistados indica que a escolha por múltiplos
referenciais representa, por vezes, um embasamento teórico fraco e superficial, pois suas
escolhas intencionais são justificadas por forças externas como o poder institucional ou por sua
opinião puramente pessoal, sem argumentação científica.
Quanto aos que dizem utilizar um referencial, os que escolhem Piaget apresentam como
justificativas a construção do conhecimento, o desenvolvimento gradual, a interação social e
escolhas pessoais. Para Emília Ferreiro, a opção é justificada pela realidade do educando e o
construtivismo. Quanto a Vygotsky, foram mencionadas a visão deste em relação ao ensino e a

causa social, que são respostas vagas e pouco fundamentadas. E, por fim, para Paulo Freire
foram mencionados a função social e libertária, as faixas etárias, o cotidiano dos alunos e a
história pessoal. Assim, o conteúdo das falas dos participantes revela que uma ampla maioria diz
usar um referencial sem ter um conhecimento teórico concreto da própria teoria. Um dos
entrevistados justifica a escolha por Paulo Freire dizendo “por considerar todas as faixas etárias”,
ou ainda, outro disse escolher Piaget “por que considero o conhecimento através de um
amadurecimento do aluno”. Essas falas explicitam, de uma forma contundente, que seus
interlocutores desconhecem a teoria que dizem professar. Além disso, ainda dentre os
participantes que dizem seguir um referencial, surgem, novamente, justificativas embasadas no
senso comum e na intuição, como o motivo pela opção do referencial piagetiano “por sempre
sonhar com a escola ideal” ou, então, “porque trabalho com todas as faixas etárias, por isso me
identifiquei”.
A avaliação do ponto de vista dos entrevistados
Além do referencial teórico utilizado pelos professores também foi investigado como eles faziam a
avaliação dos seus alunos. As respostas revelaram as seguintes categorias de respostas:
centrada no professor, auto-avaliação, com fim de mensuração, avaliação do aluno como um todo,
estímulo e identificação de habilidades, variada, diagnóstico, exclusivamente provas, realizada por
obrigação, impressões do professor e postura do aluno.
Como pode ser visto, na categoria centrada no professor os entrevistados falam que a avaliação é
um “instrumento de retorno do próprio trabalho”, explicitando uma postura na qual a avaliação é
considerada como uma medida do próprio desempenho do professor. Na categoria obrigação, a
fala do graduado em letras diz que se trata de “um mal necessário, não tem como passá-lo sem
avaliá-lo como um todo”. Já a categoria avaliação do aluno como um todo revela elementos
interessantes que são considerados na avaliação. Isso pode ser evidenciado pela fala da
licenciada em geografia que diz avaliar o aluno “como um todo, comportamento e aprendizagem”.
Respostas surpreendentes surgem na categoria exclusivamente provas. A licenciada em química
explicita seu conceito de avaliação ao dizer “saberei o quanto aluno aprendeu a matéria e se sabe
transmitir para uma prova. Utilizo a prova durante o processo de ensino e aprendizagem, com
testes individuais e sem consulta, pontualmente com data e hora marcada”. A pedagoga justifica o
uso de provas porque “a prova obriga os alunos a estudar ou pelo menos ler o material que é
dado”.
Por outro lado, embora também surpreendente, aparecem respostas que indicam uma avaliação
desprovida de relação com os conteúdos ensinados ou com o conhecimento do aluno. Uma
categoria de respostas pode ser definida como as impressões do professor e a postura do aluno.
Neste grupo ocorrem falas como a licenciada em educação física, que diz executar uma avaliação
“qualitativa, interesse, participação e assiduidade, [...] o comportamento do aluno e enquanto
pessoa”. Nessa mesma categoria é possível de se identificar critérios utilizados pelos professores

que remontam a atitudes de preconceito, de distinção por classes sociais. Isso pode ser visto na
fala da entrevistada que diz “o mais importante é saber avaliar o aluno, conhecê-lo, obter
informações do seu padrão de vida, das suas dificuldades, dos seus receios”.
Resumindo, é possível se ter um panorama através da tabela abaixo:

Outras categorias, tais como as que falam de avaliação variada, auto-avaliação e estímulo e
identificação de habilidades apresentam respostas vazias de significados. Os entrevistados
respondem de forma casual, sem qualquer reflexão ou conteúdo em suas respostas. A licenciada
em Química responde sobre avaliação dizendo que “posso ter várias, formais e não formais”.
Já outro grupo de professores identifica sua avaliação como processo de diagnóstico da
aprendizagem. Nos últimos tempos a pesquisa em educação tem revelado a avaliação como um
processo no qual o professor e o aluno podem se valer dos resultados para qualificar o seu
trabalho (Hoffmann, 2000), o que se encaixa profundamente nessa situação de avaliação como
diagnóstico. A fala de um licenciado em educação física diz que “é um processo contínuo, um
diagnostico do desempenho do aluno e também do trabalho do professor”
Comparando a formação dos professores com suas respostas, obtemos a seguinte tabela:

Através da tabela podemos ver o estabelecimento de alguns padrões tais como a tendência do
grupo de professores com formação nas áreas de história, geografia e estudos sociais para uma
avaliação baseada em provas e com fins de mensuração. Outra tendência, nesse mesmo sentido,
é a da área de química e física, cujos professore têm sua avaliação orientada para provas,
mensuração ou, por outro lado, esvaziada de importância, baseada em impressões do aluno ou
em formas variadas. Os formados em letras e educação física também seguem essa tendência.
Os licenciados em Pedagogia surgem como os professores que dão mais importância para uma
avaliação como diagnóstico. Este é o único grupo que cita a possibilidade de auto-avaliação. As
áreas de matemática e ciências biológicas não apresentam uma tendência específica quanto à
forma de avaliação.
Considerações finais
Dessa maneira, os dados nos indicam que os professores, deste estudo, em grande parte,
executam uma prática descontextualizada de uma teoria, guiando-se pelo senso comum e a
intuição. Aqueles que dizem utilizar um referencial teórico têm seu discurso caído por terra quando
necessitam justificar suas escolhas, pois essas ou são alicerçadas em características que não
correspondem com as teorias ou são meramente intuitivas. Essa expressiva parcela de
participantes que apresenta uma incoerência entre o dizer/justificar permite concluir que existe um
uso indiscriminado do nome de autores mais conhecidos, transformando teorias de maior
repercussão em puros “jargões” do meio docente, corroborando as hipóteses iniciais deste estudo.
Estudos recentes, principalmente na área da alfabetização (Capovilla 2004; Capovilla & Capovilla,
2003) indicam um fracasso do construtivismo na escola. Particularmente o método psicogenético
é amplamente atacado, em defesa de um método fônico. Segundo Capovilla (2004), a orientação
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, originada no construtivismo, é altamente questionada,
pois essa tendência tem renegado o ensino brasileiro ao insucesso.
No entanto, a partir dos resultados obtidos, parece coerente questionar se o problema está
realmente no construtivismo ou na formação dos professores, pois há uma grande possibilidade
de que estes digam que seguem o construtivismo sem realmente terem se apropriado da teoria.
Esse uso de jargões por parte dos professores pode ser capaz de falsear os dados de uma
pesquisa, uma vez de que sua fala é bastante divergente da realidade com a qual vivem.
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Resumo
A experiência aqui relatada trata da implantação de uma Oficina de Criatividade como atividade
regular para formação de mediadores em um programa de atendimento a crianças da periferia de
São Paulo. As Oficinas de Criatividade são uma forma específica de atuação situada na
confluência das áreas da Psicologia e da Educação que vêm ocupando um espaço significativo,
seja como prática, seja como alvo de estudos acadêmicos. Dirigida a 20 jovens mediadores e
monitores de uma ONG da zona Norte de São Paulo, essa intervenção complementa estudos
sobre o emprego de recursos expressivos, estendendo-o a jovens em processo de formação para
uma área que se consolida a cada dia: a ação comunitária. As Oficinas propiciaram o
aprimoramento do conhecimento de si e dos outros, a discussão das condições de vida e de
trabalho, a sensibilização para a atenção ética à diversidade, e possibilidades de inserção social a
partir da formação oferecida.
Palavras-chave: Oficina de Criatividade, Psicologia Comunitária; Formação em serviço.

Abstract
This research had as objective to investigate a Creativity Workshop offered as a regular activity in
a training program for mediators of an attendance program directed to children of the suburbs of
São Paulo. The Creativity Workshops are a specific form of intervention in the confluence of the
areas of Psychology and Education that have been occupying a significant space as target of
academic studies. Directed, in this inquiry, to 20 young mediators and monitors of a NGO of the
North side of São Paulo, this intervention complements the study on different forms of using artistic
resources, extending them to a segment of youngsters in a training program for communitarian
action. The Workshops resulted in the improvement of self knowledge and knowledge of others,
with discussions about the conditions of life and work of the adolescents, ethical attention to
diversity, and possibilities of social insertion.
Key words: Creativity Workshops, Community Psychology; In-service training.
Introdução
A experiência aqui relatada descreve e analisa uma exemplo de utilização de Oficinas de
Criatividade: como atividade de formação e suporte psicológico para adolescentes de um
programa de atendimento a crianças da periferia de São Paulo. Pretende complementar o estudo
sobre as variadas formas de emprego dos recursos expressivos artísticos, característicos das
oficinas de criatividade (Cupertino, 2000; 2001), estendendo-o a um segmento de jovens em
processo de formação para a ação comunitária, uma área que se consolida a cada dia.
Há mais de dez anos venho conduzindo grupos de Oficina de Criatividade para vários segmentos
da população, entre os quais adolescentes em situação de risco, e em todos os casos as Oficinas
vêm se mostrando como um precioso recurso de formação e suporte psicológico.
Podemos definir a Oficina de Criatividade como uma forma específica e recente de atuação
psicológica, situada na confluência das áreas da Psicologia e da Educação. Ou seja, ela tem ao
mesmo tempo uma função formadora e de sensibilização. É um lugar propício à experimentação,
cujos objetivos são promover a exploração de variadas formas de expressão; facilitar o
autoconhecimento e o conhecimento e a aceitação do outro enquanto alguém diferente e,
conseqüentemente, favorecer uma inserção social baseada na ética; ajudar a reconhecer o papel
dos afetos na vida, nos processos de aprendizagem e nas práticas profissionais. É um trabalho,
portanto, diferente de outras oficinas, uma vez que não desenvolve nenhuma habilidade
específica, mas promove a apropriação da capacidade de transformação dos participantes com
relação a eles mesmos e/ou aos ambientes nos quais estão inseridos.
Constituem-se como atendimentos grupais, orientados por um facilitador, e baseados no uso de
recursos expressivos de natureza artística. A produção por meio desses recursos expressa e
torna explícitos sentimentos, valores e preconceitos dos participantes, que podem assim ser
discutidos e elaborados.

As Oficinas de Criatividade vêm ocupando um espaço significativo, seja como prática, seja como
alvo de estudos acadêmicos (Cupertino, 2005), em contextos educacionais ou na área da
prevenção, manutenção ou recuperação da Saúde. As oficinas são descritas como vivências
promotoras da integração do indivíduo e da ressignificação da vida (Jordão, 1999), como espaço
para novos modos de escuta para os problemas vividos (Carvalho, 2000) e para a facilitação da
aquisição de conhecimento integrado ao autoconhecimento, em formas mais internalizadas de
aprendizado (Bernardo, 2001). Entre seus efeitos estão a expansão da possibilidade de expressão
de afetos e sentimentos por meio da produção, concomitante à descoberta de aspectos pessoais
desconhecidos, tornados aparentes nas obras concluídas ou durante o processo de execução.
Promovem trocas significativas geradas de modo mais espontâneo, em ambientes facilitadores e
facilitam a constituição de territórios comuns compartilhados, associada à aceitação da
diversidade manifesta em particularidades e diferenças individuais (Schmidt & Ostronoff, 1999).
Esses argumentos justificaram a escolha da Oficina de Criatividade para jovens voltados para a
ação comunitária, como uma forma de intervenção junto a esse segmento com a intenção de
propiciar o espaço e a ocasião para que descobrissem e explorassem suas possibilidades de
desenvolvimento e capacidade de transformação.
Juventude, exclusão e inclusão
Segundo Calligaris (2000), “a adolescência se constituiu como objeto autônomo de perplexidade,

reflexão e pesquisa” a partir de 1904. Hoje em dia é impossível falar de uma única adolescência,
diante da pluralidade de adolescentes que vemos diante de nós cotidianamente (Novaes, 2003).
São inúmeras as formas de entender a juventude, e ainda existe a noção de uma passagem
problemática da infância para a adolescência, ou crise. No entanto, a visão da adolescência é
cada vez menos permeada pela consideração de que ela faz parte de um ciclo de vida igual para
todos. Parece firmado o consenso de que os conceitos de adolescência e juventude são
construídos histórica e culturalmente (Novaes, 2002), e há que se considerar a diversidade dos
contextos sociais, econômicos, culturais para definir qualquer um dos dois segmentos (Martins,
2002).
O cenário e o status da juventude contemporânea integram três diferentes aspectos: a dissolução
da família como célula fundamental da organização social, a falência das instituições e a definição
da juventude como segmento social com características próprias. A juventude passou a ser
encarada como um segmento constituído por interlocutores hábeis para a tomada de decisões,
que tem voz ativa e que deve ser endereçado em sua condição de autonomia.
Os jovens, por sua vez, organizam-se em movimentos específicos, que variam de acordo com as
particularidades de cada contexto: “…só no século atual registraram-se alguns movimentos com

propostas propriamente juvenis, à medida que estabeleciam limites de adscrição/diferenciação
entre suas opções e as dos adultos.” (Arce, 1999, p. 75). Exemplos desses modos de articulação
são a beat generation dos anos 50 e, depois disso, os punks ingleses e as gangues de negros e

hispânicos americanos que, mais recentemente, assumiram uma vertente mais pacífica com o
movimento hip-hop. Todos eles criam fronteiras ao mesmo tempo em que oferecem estrutura e
pertencimento no lugar antes ocupado pelas principais instituições de sustentação da sociedade.
A abrangência e a força de todas as circunstâncias que levam à exclusão fizeram com que
Duschatzky e Corea (2002) forjassem um contundente conceito, mais explícito e mais duro: o de
“expulsão social”, que denuncia uma produção que engloba o estado de quem está expulso e o
processo que possibilitou a expulsão. Por essa perspectiva, os jovens habitantes das periferias
das grandes cidades não são alvo apenas de uma carência de bens materiais ou culturais, ou de
condições objetivas de vida, mas de possibilidades de afiliação e de horizontes existenciais,
presentes ou futuros.
A exclusão de uma parte significativa da população jovem brasileira pode ser constatada e
discutida a partir de variados ângulos, isolados ou combinados: a classe social, a condição
econômica, a relação escola/trabalho (ou seja, quando e como se constitui a necessidade de
trabalhar). São também fatores de exclusão/inclusão a raça e o gênero e, mais recentemente, o
local de moradia. Mais recente ainda é uma outra condição, que já atinge parte da juventude,
definida pelo fato de ter participado de programas sociais, o que passa a designá-los como uma
população diferenciada, alterando a relação entre inclusão e exclusão (Novaes, 2003).
Pesquisa realizada com meninos e meninas brasileiros entre 15 e 18 anos mostrou que a
construção da identidade cultural ainda se constitui nos espaços da família, da escola, da rua, e
da comunidade onde vivem, entre outros lugares constantemente atravessados por questões
ligadas à pobreza, à violência e ao trabalho (Guareschi e Bruschi, 2003).
A constatação da situação crítica da qual jovens e adolescentes são alvo, mais o afeto a eles
dirigido baseiam a criação e o funcionamento de programas sociais voltados à educação e à
socialização. De acordo com Abramo (2003), essa oferta deriva de uma concepção moderna
através da qual é função do jovem preparar-se para o futuro, “e seu espaço “natural” são as

instituições formadoras, em espaços protegidos, disciplinados, […] e não o “mundo solto” e
conflituoso da rua, do público, de contatos e referências não controláveis” (p. 221).
No Brasil são vários os projetos que visam oferecer oportunidades de acesso para crianças e
jovens ao ensino e educação, à cultura, à arte, ao exercício de cidadania, ao esporte e lazer e ao
mercado de trabalho. Eles incluem atividades esportivas, culturais e de lazer, oficinas de arte e
cultura, atividades que envolvem a preparação para o trabalho e outras. Procura-se desenvolver
capacidades físicas e cognitivas, noções de valores de solidariedade, convivência em grupo,
cidadania e participação social. Entretanto, não existe neles um espaço sistemático para o suporte
psicológico e afetivo que pode ser oferecido pela Oficina de Criatividade
A Oficina na Gol de Letra
Com base nas constatações acima foi planejada a Oficina de Criatividade oferecida como parte da
formação regular aos mediadores e monitores da Fundação Gol de Letra: uma atividade voltada

para a criatividade de quem pode mobilizar seus melhores recursos para criar um vida melhor. Ela
foi feita em 16 encontros quinzenais, distribuídos ao longo de um ano, com dois grupos de dez
adolescentes, mediadores e monitores encarregados de conduzir, junto com educadores, as
atividades rotineiras da Fundação, organização não governamental fundada em 1998 pelos
jogadores de futebol Raí e Leonardo, ambos com expressivas carreiras no futebol brasileiro e
internacional.
Os temas trabalhados foram escolhidos primeiro a partir do contrato feito com a coordenação, e
depois com base no funcionamento dos grupos. Foram planejadas atividades usando recursos
expressivos variados, como colagem, desenho e pintura, fotografia, músicas, poesias, textos
literários, feitos ou não por eles.

“Não existe nada pior que alguém querendo fazer o bem, especialmente o bem aos outros. O
mesmo se aplica aos que ‘pensam bem’, com sua irresistível tendência a pensar por e no lugar
dos outros. Encouraçados em suas certezas, eles não têm espaço para dúvidas. E é claro que
não apreendem a complexidade da vida. A coisa em si não teria tanta importância se esses donos
da verdade, intitulando-se detentores legítimos da palavra, não decretassem o que a sociedade ou
o indivíduo ‘devem ser’.” (Maffesoli, 2004, p. 11). É dessa premissa que parto para analisar o que
aconteceu nessa oficina, a partir de categorias derivadas dos objetivos definidos para a sua
implantação e seus desdobramentos.
A Oficina de Criatividade foi oferecida a dois grupos diferentes, de manhã e à tarde, que tiveram
desenvolvimento diferenciado em vários momentos. A formação dos grupos variou bastante,
principalmente na segunda fase do atendimento quando, já próximos do desligamento de suas
funções na Fundação, alguns jovens passaram a procurar emprego fora dela. Pessoas saíram,
pessoas mudaram de função e outras, novas, entraram. Os grupos sofreram alterações
obedecendo ao vaivém habitual da instituição, que escapava a qualquer pretensão de controle. A
freqüência dos mediadores e monitores foi constante, e vários deles manifestaram seu desagrado
quando, por alguma razão, faltaram e perderam alguma atividade.
A Oficina como suporte psicológico
O suporte psicológico para conflitos e descobertas ocasionados pelo trabalho na Fundação, ou
pela vida de forma geral, teve lugar central nesse atendimento, e em torno dele circularam todos
os outros. Foi possível estabelecer progressivamente um clima de confiança e a conseqüente
abertura para diferentes assuntos, a partir de uma relação inicial de estranhamento. Os
mediadores e monitores não estavam confortáveis no início, em parte por terem, como disseram,
uma imagem ameaçadora de psicólogos em geral. Aos poucos, e devido a algumas fortes
lideranças, o clima de confiança se consolidou.
Algumas atividades serviram para desencadear conversas bastante profundas sobre experiências
vividas pelos meninos e meninas do grupo, que cresceram e vivem em ambientes nos quais
predomina a violência, seja em suas próprias casas, seja na comunidade. Falamos sobre seus

medos, relacionados à perda dos entes queridos e à insegurança quanto ao futuro, concretizada
principalmente como falta de emprego. Foram relatadas, de forma emocionada e emocionante,
situações de desrespeito, desqualificação, agressão física e psicológica das quais eles são
protagonistas, alvos ou espectadores, desde pequenos, e pudemos refletir juntos sobre a forma
como isso os afeta.
Esses meninos e meninas são certamente sobreviventes do circuito da violência. Convivem
cotidianamente com ela. Perderam pessoas queridas em função dela. Alguns têm pais (e mães
também, entenda-se) extremamente violentos, ou irmãos, ou familiares com os quais convivem no
mesmo quintal. Vivem na proximidade de criminosos, às vezes assassinos que cumprem pena,
mas que eles consideram pessoas “muito legais”. Já foram ameaçados por familiares com armas
como facas, assim como já ameaçaram, o que nunca diminuiu o apreço e o amor que sentem por
essas pessoas, que consideram a referência mais importante que têm na vida. Figueiredo (1998)
traduz essa situação ao diferenciar a violência instrumental (“aparentemente explicável“, como a
que se usa para roubar), da paradoxal (por exemplo, matar uma vítima indefesa), afirmando que a
ocorrência freqüente de ambas acaba por conduzir a uma condição que torna a violência invisível
para os que com ela convivem no dia a dia.
Além dessas formas de violência, mais radicais, o modelo de adulto/educador que os mediadores
tinham introjetado era o de uma pessoa que agride para conseguir o que quer, que educa pela
dominação, que subjuga e domestica o educando. Assim agia a maioria dos adultos que os
cercava, e aqueles que cuidaram de sua educação até sua passagem pela Gol de Letra: pais e
familiares, principalmente, e profissionais de educação das escolas que freqüentaram, com
honrosas exceções. E é desnecessário fazer menção ao estereótipo negativo e por vezes caricato
de figuras de autoridade como policiais e legisladores.
O contraponto para essa condição é o contato com experiências onde a negociação e a troca
podem ser vividas: “A violência se aprende, como se aprende a praticar e orientar-se para a

paz.” (Soares, 2004). O aprofundamento da discussão sobre as experiências vividas, possível em
nossos encontros pela ausência de julgamentos, permitiu a troca de opiniões, a convivência de
pontos de vista diversos. Trabalhamos com as agressões das quais os participantes dos grupos
eram alvo ou que presenciavam, elaborando com eles como se sentem as pessoas que delas são
vítimas. A discussão das formas mais evidentes de agressão que utilizavam no grupo, que eram a
ironia e a desqualificação, propiciou vários momentos de reflexão, e abriu caminho para
conversarmos sobre atitudes mais adequadas para aqueles que têm a tarefa de educar ou cuidar
de alguém.
Se a agressividade e a violência ocuparam espaço significativo como preocupação subjacente às
possibilidades de futuro dos jovens, no convívio durante a Oficina a predominância foi das trocas
afetivas, alicerçando essas mesmas perspectivas. Houve espaço para produções relacionadas a
vários temas, como o papel desempenhado pela Gol de Letra na vida deles, por exemplo. Se no
início a relação com a Fundação aparecia como situação transitória para o que desejavam fazer

futuramente, no final, quando estavam mais perto de deixá-la, seu papel foi percebido como
fundamental.
Ficou clara a pressão à qual alguns se sentiam submetidos (independentemente dessa pressão
acontecer de fato ou não), por se considerarem depositários das esperanças de ascensão de suas
famílias, muitas vezes desestruturadas. Assumir a posição de tábua de salvação era, para alguns,
um fator paralisante e de estreitamento das possibilidades de exploração de alternativas, uma vez
que“ser bem sucedido” é uma afirmação que paira em suas vidas como pano de fundo vago e
indefinido, como objetivo último de qualquer opção. Ao mesmo tempo, essa preocupação
demonstra como esses jovens, ao chegarem à Gol de Letra, já mostram uma diferenciação com
relação aos demais da comunidade, e até dos que fazem parte de suas famílias. Eles já se
apresentam estruturados para compreender que precisam combater as condições adversas, que
não são poucas, confirmando o que diz Soares (2004): “… no Brasil, uma cultura jovem já plantou

e colheu no solo que, espontaneamente, sua história mesma sedimentou. Já há um modelo de
jovem alternativo, em pleno funcionamento nos bairros pobres, nas vilas, favelas e periferias.” (p.
153)
Os jovens se apropriaram com desenvoltura, a cada encontro, do espaço físico (e existencial)
oferecido a eles, assumindo seus lugares para a realização das atividades, em subgrupos,
conversando à vontade. Essa foi, para eles, uma característica positiva da Oficina, na qual
seriedade, profundidade e compromisso não estavam obrigatoriamente associados à formalidade.
O ambiente na Oficina era descontraído e isso, ao invés de prejudicar o desempenho nas
atividades, o facilitava, deixando-os à vontade e livres para expressar o que quisessem, pois
sabiam que sua produção seria aceita e discutida, mas não criticada. Esse é um dos princípios
fundamentais da Oficina: a descontração deve ser encorajada, porque é uma condição facilitadora
para a expressão, seja criativa, seja afetiva, na medida em que cria um contexto de confiança e
troca.
Como espaço para o desenvolvimento da sociabilidade e dos laços afetivos, a Oficina atingiu o
objetivo de proporcionar as condições para que os participantes estreitassem as relações entre
eles, conhecendo melhor tanto os colegas quanto os efeitos que suas próprias ações e
comportamentos têm sobre os demais. Aconteceram momentos de genuína solidariedade e apoio
diante do que aparecia, como a descoberta de competências, carências e fragilidades dos
companheiros, até então desconhecidas.
A Oficina como complemento da formação
Esse item refere-se à condição que caracteriza esse trabalho como o lugar para o aprimoramento
das relações interpessoais e reflexão sobre outros elementos que compõem a formação, nesse
caso os outros “cursos” voltados para a ação social. Com relação a ele, a Oficina atingiu o objetivo
já discutido de permitir que os participantes estreitassem as relações entre eles, facilitando o
contato no cotidiano. Esse foi um aspecto reconhecido por todos: que é importante terem um

momento para entrar em contato e conhecer melhor os colegas, coisa que no dia a dia não é
possível, pois estão ocupados com seus afazeres. Nesse sentido, o uso de recursos artísticos
para expressão desempenhou uma função vital. Nos trabalhos produzidos pudemos ver,
condensadas, características e processos que só através dos trabalhos mesmos se tornam
evidentes, uma vez que transcendem a possibilidade de expressá-los pela fala racional,
logicamente organizada. A produção também traduziu, plasticamente e de modo bastante visível,
a diversidade, manifesta na variedade de opções de vida retratadas pelos participantes,
constituindo-se num exercício de atenção e respeito às diferenças.
Os encontros foram ocasiões para que eles discutissem e incorporassem elementos aprendidos
em outras atividades, num movimento de aprofundamento da reflexão proposta em outros
contextos da formação. Ao mesmo tempo a Oficina, como lugar de descontração, na qual o
aprendizado acontece sem a (sem dúvida necessária) avaliação da formação tradicional, permitiu
que valores e preconceitos fossem questionados e, muitas vezes, revistos. Nesse sentido eu
mesma, por encarnar “o diferente” deles em praticamente tudo, abria um campo de debate,
porque o simples fato de eu estar lá e conversar com eles apresentava perspectivas sobre as
quais nunca pensaram, apenas porque meus pontos de vista eram, naturalmente, outros.
Nos últimos encontros o assunto do desligamento de muitos deles da Fundação assumiu posição
de destaque, desencadeando sentimentos ambivalentes. Todos eles manifestavam a um só
tempo reconhecimento pelos benefícios que puderam obter, e que sabiam identificar com clareza,
e a esperada manifestação de depreciação do lugar que estavam a ponto de deixar (ou que
estava a ponto de deixá-los), que não deu a eles “o devido valor”. Foi possível identificar a
existência de três grupos com posições distintas quanto a esses sentimentos.
Um grupo, mais maduro, conseguiu identificar as portas que foram abertas e pretendia utilizar o
que foi aprendido para encaminhar a vida futura. Os participantes desse grupo se identificavam
com alguma área de atividade que desenvolveram na Fundação e pretendiam dar continuidade a
ela. Os jovens sabiam das dificuldades que eventualmente teriam que enfrentar, mas estavam
dispostos a aproveitar as oportunidades que foram oferecidas.
Outro grupo sentia-se parcialmente qualificado, mas não se identificava com as áreas que
puderam desenvolver. Nesse grupo estavam os que enumeravam as opções futuras de forma
aleatória, “atirando a esmo”. Eram principalmente esses os que reconheciam o que receberam da
Gol de Letra, mas que, em outras ocasiões, tratavam sua permanência na Fundação quase que
como um emprego mal remunerado, que não permitiu que investissem em alguma coisa que
pudessem usar agora. Era como se a indefinição de cada um pudesse ser atribuída a alguma
coisa externa (a Fundação), que ainda não tinha oferecido condições suficientes para que
pudessem resolver o que fazer; como se, inconscientemente, estivessem pedindo mais tempo,
que não fossem desligados agora, porque ainda não sabiam o que fazer.
Os demais mostraram dificuldade em pensar no futuro, por uma visão muito negativa que tinham
de si mesmos. Esses jovens consideravam-se como pessoas “que não servem para nada”,

identificando poucas possibilidades de desenvolvimento quando estivessem por sua própria conta.
Esse foi um ponto que identifiquei como crucial, pois para alguns desses meninos e meninas,
existia um abismo entre a vida de todo dia e o que foi desvelado pela Fundação como
possibilidade. Entre o mundo vislumbrado nas atividades de formação e a existência cotidiana não
parecia haver, para alguns, ponte possível, interna ou externa. Eram a minoria, justamente os que
mais preocupavam, pela união das precárias condições externas – familiares e sociais – em que
viviam e pela percepção que tinham de possuir escassos recursos pessoais.
“Não adianta querer ser, tem que ter prá trocar”
Dizem os rappers Racionais MCs1: Não adianta querer, tem que ser, tem que dar, o mundo é

diferente da ponte prá cá. Não adianta querer ser, tem que ter prá trocar, o mundo é diferente da
ponte prá cá.
Esse &ldquo;Tem que ser, tem que dar, não adianta querer ser, tem que ter prá trocar” fala da
condição de oposição e convite à transposição que vivemos em programas sociais que pretendem
oferecer as alternativas para que os adolescentes façam a passagem para um mundo que não é o
deles.
Martins (2000) identifica essa cisão entre mundos como constitutiva das sociedades “em
desenvolvimento”, divididas entre o tradicionalismo – entendido como manifestação anômala – e a
modernidade, que deve superá-lo. Segundo ele, a modernidade é constituída pelo ritmo desigual
do desenvolvimento, por um lado, do avanço tecnológico e do acúmulo de riqueza, e por outro, do
crescimento da miséria “dos que têm fome e sede de justiça, de trabalho, de sonho e de

alegria.” (p. 20). A desigualdade é dela elemento constitutivo, e tem impacto na experiência dos
excluídos (Auyero, 2001).

“A modernidade anuncia o possível, embora não o realize.” (Martins, op. cit., p.20). Por um lado,
oferece os elementos da realização pessoal, tornando-os visíveis para todos, enquanto falha em
oferecer os recursos para que todos a eles tenham acesso. Fazer a passagem é atribuição de
cada sujeito isolado. Remetendo essas afirmações à prática psicológica tradicional, Bock (2003)
denuncia a falta de compromisso social da categoria, que tem como pressuposto para o sucesso
de suas práticas a crença na capacidade e responsabilidade do indivíduo de promover seu próprio
desenvolvimento. O psicólogo, nesse sentido, vê a si mesmo como mero coadjuvante desse
processo, por considerar inapropriado assumir a necessidade de intervenções mais diretas que
visem, ao contrário da correção e da cura, a prevenção e a promoção da qualidade de vida das
pessoas.
A Oficina de Criatividade oferecida na Fundação Gol de Letra mostrou outras possibilidades de
relação entre e com os “clientes”, e também de exercício da profissão de psicólogo, no sentido de
que nela foi possível promover a inserção dos adolescentes em uma rede de apoio e de troca,
onde a figura do psicólogo pode ser também incluído, e na qual os significados das experiências
puderam ser compartilhados, os problemas e as soluções divididos, e cada participante não

precisava buscar as saídas sozinho. Ao propiciar o suporte para que os meninos e meninas da
Gol de Letra pudessem se apropriar de suas possibilidades a Oficina cumpriu a função, descrita
por Jordão (1999), de “devolver ao indivíduo esse caráter de inserção, de produção, de sonho, de

recuperação de sua alma.” (p.331).
Referências Bibliográficas
Abramo, H. W. (2003) "Espaços de juventude". Em FREITAS & PAPAS (orgs.) Políticas públicas: juventude

em pauta. São Paulo: Cortez.
Arce, J. M. V. (1999) A vida de barro duro: cultura popular juvenil e grafite. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ.
Auyero, J. (2001) "Retratos etnográficos de las violencias urbanas". Em Wacquant, L. Párias urbanos:

marginalidad en la ciudad a comienzos del milênio. Buenos Aires: Manantial.
Bernardo, P. P.(2001) A “doce medicina”: trabalhando com a sabedoria da psique na criação de um
conhecimento integrado ao autoconhecimento. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, USP.
Bock, A. M. (ed.)(2003) Psicologia e compromisso social. São Paulo: Cortez Editora.
Calligaris, C. (2000) A adolescência. São Paulo: Publifolha.
Carvalho, C. P. C. (2000) Consciência e educação: oficina criativa na formação de educadores . Dissertação
de mestrado, Instituto de Psicologia, USP.
Cupertino, C.M.B. (2005) Arte, Psicologia e Educação: tendências e possibilidades. Resumos do 1º
Congresso Latino Americano da ULAPSI. CD-Rom, São Paulo.
__________________ (2001) Criação e formação. São Paulo: Arte e Ciência.
__________________ (2000) "The limits of traditional evaluation and the identification of gifted children in a
Brazilian favela". In Gifted Education International, v. 15, n. 1.
Duschatzky, S. & Corea, C. (2002) Chicos en banda: los caminos de la subjetividad en el declive de las

instituciones. Buenos Aires: Paidós.
Figueiredo, L. C. (1998) "Adolescência e violência: considerações sobre o caso brasileiro". Em Levisky, D.
(ed.) Adolescência pelos caminhos da violência. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Guareschi, N.M. e Bruschi, M.E.(2003) Psicologia Social nos Estudos Culturais. Petrópolis, RJ : Vozes.
Jordão, Marina P. (1999) "Oficinas em Aconselhamento". Em Morato, H.T.P. Aconselhamento Psicológico

Centrado na Pessoa: novos desafios. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Maffesoli, M. (2004) A parte do diabo. Rio de Janeiro: Record.
Martins, H. H. T. de (2002). "A juventude no contexto da reestruturação positiva". Em Abramo, Freitas &
Sposito (eds).Juventude em debate. São Paulo: Cortez/Ação Educativa.
Martins, J. de S. (2000) A sociabilidade do homem simples. São Paulo; Hucitec.
Novaes, R. R. (2002) "Juventude e participação social: apontamentos obre a reivindicação da política". Em
Abramo, Freitas & Sposito (eds.). Juventude em debate. São Paulo: Cortez/Ação Educativa.
_______________ (2003) "Juventude brasileira: diferenças e desigualdades sociais". Em Freitas & Papas
(eds.) Políticas públicas: juventude em pauta. São Paulo: Cortez.
Schmidt, M.L.S.; Ostronoff, V. (1999) "Oficinas de Criatividade: elementos para a explicitação de propostas
teórico-práticas". Em Morato, H.T.P. Aconselhamento Psicológico Centrado na Pessoa: novos desafios. São
Paulo: Casa do Psicólogo.

Soares, L. E. (2004) "Juventude e violência no Brasil contemporâneo". Em Novaes & Vanucchi. Juventude e

sociedade. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo.

Diagnóstico oncológico: reacción emocional y comportamiento familiar asumido
Msc. Clara Pérez Cárdenas
Currículum: Master en Psicología Clínica; Especialista en Psicología de la Salud; Diplomada en Intervencion Familiar;
Profesor Auxiliar; Profesor de la Escuela Latinoamericana de Medicina; Miembro del Grupo Metodológico Asesor para
temas de Familia del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Lic. Fidelina Rodríguez Herrera
Currículum: Master en Psicología Clínica; Especialista en Psicología de la Salud; Diplomada en Intervencion Familiar;
Profesor Auxiliar; Profesor de la Escuela Latinoamericana de Medicina; Miembro del Grupo Metodológico Asesor para
temas de Familia del Ministeriode Salud Pública de Cuba.

Dictamen de Dra. Rosa Maria Tosta

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil)

Resumen
El artículo es parte de una investigación mas abarcadora de las autoras, en él se aborda el
impacto que tiene para una familia el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer en uno de
sus miembros. Nos proponemos justamente describir qué pasa en ese grupo primario, desde que
se recibe el diagnóstico, qué conductas asumen con relación a éste y la correspondencia entre los
cambios previstos por el grupo producto de la enfermedad y los que realmente se suceden en la
familia. Encontramos que son mayormente los cónyuges los que recibieron el diagnóstico de su
pareja en nuestro medio, con reacciones generales de ansiedad y tristeza. El comportamiento mas
frecuente es corroborar el diagnóstico y el pronóstico del enfermo con el mismo especialista que lo
atiende y se corroboran en la práctica los cambios que la familia prevé desde el inicio del proceso
de crisis familiar. Consideramos que esta información es válida para que el trabajo integral que
debe realizar el equipo primario de salud (médico y enfermera de la familia) logre ser más efectivo
en la medida que dirige sus acciones a puntos clave de la dinámica familiar.
Palabras clave: oncología, crisis familiar, psicología
Summary
The article is part of an investigation but comprehensive of the authors, in him the impact is
approached that has for a family the diagnosis of an illness like the cancer in one of its members.
We intend exactly to describe what it passes in that primary group, since one receives the

diagnosis, what behaviors they assume with relationship to this and the correspondence among
the changes foreseen by the group product of the illness and those that are really happened in the
family. We find that they are mostly the spouses those that received their couple's diagnosis in our
means, with general reactions of anxiety and sadness. The behavior but it frequents it is to
corroborate the diagnosis and the sick person presage with the same specialist that assists him
and they are corroborated in the practice the changes that the family prevé from the beginning of
the process of family crisis. We consider that this information is valid so that the integral work that
she/he should carry out the primary team of health (doctor and nurse of the family) it is able to be
more effective in the measure than it directs its actions to key points of the family dynamics.
Introducción

Cuando abordamos a la familia como un todo, no podemos perder de vista que este grupo social
está expuesto a múltiples acontecimientos a lo largo de su evolución. que siempre generan las
llamadas crisis familiares definidas como “la expresión de contradicciones entre la organización
estructural y funcional de la familia y las demandas derivadas de los nuevos acontecimientos de la
vida que se afrontan y que producen desorganización en el seno familiar”(1)
El diagnóstico de una enfermedad oncológica en uno de los miembros del grupo, se torna en un
hecho, no esperado, que al aparecer provoca cambios vivenciados por todos como algo negativo.
Será un momento importante en la familia que definirá su crecimiento y enriquecimiento como
grupo, o su total disfunción.
La familia es el pilar básico en la producción de cuidados del paciente crónico (terminales
oncológicos, pacientes con patologías crónicas en estadios avanzados inmovilizados o con
limitación funcional). Sin su participación activa difícilmente se podrán alcanzar todos los objetivos,
ya sean curativos o paliativos.(2) Ella es quien más tiempo está con el enfermo y por lo tanto es la
que debe llevar a cabo los cuidados de la manera más integral posible ; sobre la misma recae el
peso de los cuidados del paciente por lo tanto el entrenamiento a la familia, constituye una tarea
primordial del equipo que atiende al enfermo.(3)
De acuerdo a cómo se comporte el apoyo y el soporte familiar, podremos predecir cómo será la
adaptación del enfermo, así como la aceptación del tratamiento y las complicaciones que puedan
ir surgiendo. Sin dudas, este grupo social tiene un poder de amortiguación de todas las tensiones
que se van generando a lo largo del proceso. (2).
Cuando se le comunica el diagnóstico de la enfermedad de uno de sus miembros, sufre una
impactante alteración psicoemocional y pasa por un período de estrés ya que debe afrontar:


La enfermedad y muerte de su ser querido.



Los cambios en la estructura, funcionamiento y sistema de vida de sus miembros.



Anticipar el dolor que se presentará tras la pérdida.(4)

Estas reacciones no sólo son observables en el caso de enfermedad oncológica. Aparecen en la
literatura, otros diagnósticos (siempre invalidantes o que tienen una connotación de destrucción o

muerte para el enfermo) que generan reacciones similares. Méndez-Cabeza, ppor ejemplo, apunta
que ante el diagnóstico de demencia en un miembro de la familia, los primeros sentimientos que
aparecen en ella son la extrañeza, duda, desconcierto inquietud y angustia. (5)
También está descrito que “las familias de los enfermos crónicos pasan por diferentes etapas a
partir del diagnóstico de la enfermedad de un miembro. Estas etapas son de crisis, ajuste y
adaptación”. (6)
A nosotros nos interesó profundizar en lo que ocurre en las familias de nuestra área, a partir de
saber, que a uno de sus integrantes le ha sido diagnosticado un cáncer; es decir, qué sienten y
cuáles son sus primeros comportamientos a partir del diagnóstico. Consideramos que toda esta
información es válida, en tanto nos permite conocer al paciente y a la familia a la que vamos a
acompañar durante todo el proceso y nuestras acciones pueden ser mucho más efectivas en la
medida en que nos acerquemos realmente y no formalmente a esas personas para las que
trabajamos.
Objetivos
General:
Describir crisis familiar que se produce a partir del diagnóstico de una enfermedad oncológica en
uno de los miembros de este grupo.
Específicos:
1.

Precisar qué persona en la familia es la que habitualmente recibe este tipo de
información en nuestro medio.

2.

Reconocer reacciones frecuentes de los familiares de los pacientes oncológicos a partir
del diagnóstico.

3.

Puntualizar en comportamientos familiares asumidos para corroborar el diagnóstico.

4.

Identificar la relación entre cambios personales o familiares previstos a partir del
diagnóstico y los realmente vivenciados.

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo –retrospectivo en el período comprendido entre enero del año
2003 hasta enero del año 2004, en la población perteneciente a un Grupo Básico de Trabajo del
Policlínico Docente Dr.” Mario Escalona Reguera”del reparto Alamar, ubicado en el municipio
Habana del Este, en Ciudad de La Habana, Incluimos en éste a familias que tenían al menos, un
miembro diagnosticado de una enfermedad oncológica, independientemente del tiempo de
realizado el diagnóstico, Evitamos incluir a niños, y a grupos que ya estuvieran atravesando el
duelo por la pérdida de ese paciente recién fallecido. Tampoco incorporamos a pacientes en
estadío terminal. Fue una condición para ser incluido en el estudio, que dieran su consentimiento
para participar. Formaron parte del estudio 25 grupos familiares.

Para la recogida de información se realizó una entrevista, de carácter estructurado dirigida a
obtener datos acerca de las reacciones de la familia cuando le fue comunicado el diagnóstico,
cambios familiares e individuales previstos y los que realmente aparecieron a partir del
diagnóstico. La entrevista fue realizada en los propios hogares de los pacientes, en horarios en
que no se obstaculizara la atención al paciente y el cuidador primario estuviera en disposición a la
misma, por lo que en ocasiones, se visitó la vivienda en mas de una oportunidad.
Se hizo un análisis de contenido de las respuestas y las categorías obtenidos se valoraron
cuantitativa y cualitativamente.
Una vez recogida la información primaria se procesó de forma automatizada, obteniendo las
frecuencias absolutas y el análisis porcentual de las mismas.
Análisis de los resultados:
En lo que se refiere a quién recibe por primera vez el diagnóstico, (tabla No 1) podemos decir que
éste es comunicado primeramente a esposos (esposas) en el 48% de los casos y a los hijos en
segundo lugar (32% del total), sin la presencia del enfermo en ambos casos. Sólo en e1 4% de la
muestra estudiada, la noticia le es dada al familiar junto con el paciente. Sólo en el 12% de los
casos, el paciente fue blanco directo de la notificación de la enfermedad. Los datos apuntan a que,
generalmente los oncólogos que les brindan atención, prefieren anunciar a los familiares esta
“mala noticia” y no al enfermo y consideramos que esto le niega al mismo, la posibilidad de que
conozca realmente su estado de salud y tenga una actitud más activa en el proceso, tomando sus
propias decisiones en el mismo, cuestión ésta que evidencia el no tener en cuenta algunos
elementos importantes relacionados con el proceso de comunicación del diagnóstico, en el cual se
valorar aquellos aspectos nocivos del silencio y del falseamiento de la realidad, que van
instaurando en la relación médico-paciente e incluso en los intercambios familia-paciente, un clima
poco sano de hipocresía (7). Por supuesto en todo esto somos del criterio que debe partirse de
qué es lo que realmente el paciente quiere saber (8), así como los mensajes que de su cuerpo y
de otros enfermos ha obtenido el individuo (7).

Fuente: Entrevista

Al margen de los datos de la tabla, nos parece importante señalar que encontramos casos en los
que el propio familiar propuso al especialista informarle al paciente la verdad, para que aceptaran
el tratamiento quirúrgico que era el indicado, o porque observaban las sospechas del enfermo y no
querían mentirle. La mayoría de los pacientes y familiares a los que les fue informada esta noticia,
la trasmitieron al resto de los parientes, de manera parcial o total.
La Tabla No 2 muestra las respuestas dadas por los encuestados incluidos en nuestra
investigación con relación a las reacciones que más frecuentemente se observan en los familiares,
como consecuencias del diagnóstico que les ha sido comunicado. Como se puede apreciar el 72%
de ellos reaccionan con ansiedad; un 68% refieren tristeza y el 56% exhibe conductas
sobreprotectoras dirigidas al paciente, las que mayormente son aceptadas por ellos (en el 40% de
los casos) y rechazadas sólo en el 16% de los casos.

Fuente: Entrevista
Aparecen además otras reacciones emocionales ante el diagnóstico dentro de las que podemos
referirnos a sentimientos de lástima por la persona enferma, preocupación por lo que sucederá
con el enfermo y la familia y asombro con dolor, al no pensar que su familiar podía tener esta
enfermedad.
Nos dimos a la tarea de explorar los comportamientos de los familiares de los pacientes
oncológicos al ser notificado el diagnóstico.
En la tabla No. 3 aparece reflejado que en el 92% de los casos la conducta seguida por el grupo
estuvo dirigida a la búsqueda de información de carácter más detallado y profundo, referida a la
enfermedad que padece su familiar, con el propio profesional que los estaba atendiendo desde el
principio de los síntomas y que les comunicó el diagnóstico, o sea el oncólogo que los asistía,
pero sin la presencia del paciente, quedando satisfechos con el trato y la explicación recibida al
respecto.

Un 20% refirió profesar creencias religiosas, por lo que al ser advertidos de la situación, decidieron
buscar apoyo en su religión (cultos sincréticos, católicos y cristianos) para el afrontamiento a la
enfermedad, la toma de decisiones respecto al tratamiento indicado por el médico y el optimismo
con relación al pronóstico, curación y sobrevida. Otro 20% encaminó sus pasos a la búsqueda de
ayuda de otros profesionales de la salud para que confirmaran o no el diagnóstico recibido y
dieran sus criterios con relación al establecimiento del tratamiento y la sobreviva del paciente ya
expresadas por otros. De esa forma hubo familias que se trasladaron de un centro hospitalario a
otro y otras acudieron a centros de investigación para informarse acerca de alternativas de
tratamiento.

Fuente: Entrevista
Ante la presencia de eventos importantes, la salud familiar depende en gran medida de la
capacidad que tenga la familia para adaptarse a los cambios que estos presuponen (9), por esta
razón indagamos sobre qué cambios previeron las familias en sus vidas, desde el momento
mismo del diagnóstico y los que realmente fueron necesarios realizar durante el proceso de la
enfermedad.
Como se observa en la Tabla 4, entre los cambios previstos por las familias como posibles
durante el proceso que debían afrontar, están los relacionados con la afectación laboral de los
parientes (en el 52% de los casos), disminución de la economía familiar (un 36%) y aparición de
sobrecarga en las labores del hogar (20% del total), o sea, los entrevistados consideran que
dadas las características de la enfermedad, el tratamiento y cuidados que requiere el paciente que
la padece, se deben dedicar períodos de tiempo prolongados a la atención del enfermo, lo que
impide la vida laboral responsable y organizada.
La imposibilidad de vincularse laboralmente disminuye la remuneración recibida, viéndose
afectadas las múltiples demandas y la satisfacción de las necesidades del enfermo. Como vemos,
el aspecto económico constituye una preocupación esencial para la familia desde el mismo
momento en que le es comunicado el diagnóstico.

También suponen desde ese instante, que la enfermedad hará que las actividades que antes eran
desempeñadas por éste individuo, tengan que ser asumidas y añadidas a las realizadas por cada
uno de lo los otros integrantes del grupo familiar, lo que contribuye a la percepción de sobrecarga
por parte de la familia.

Fuente: Entrevista
En la tabla se pueden apreciar además, otros cambios pensados por la familia al conocer la
noticia acerca de la enfermedad de uno de sus miembros y ellos se refieren en orden
descendente, a los relacionados con la recreación y el incremento familiar (8%), preocupaciones
psicosexuales (4%) y por la pérdida del espacio geográfico de algún integrante (4%).
Consideramos válido señalar que sólo el 12% de los entrevistados, supuso que no sería necesaria
la realización de cambios en la vida familiar para afrontar la enfermedad. El resto, sí las consideró,
dándole una mayor importancia a aquellos que pudieran incidir de forma directa en la calidad de
vida del paciente, en detrimento de aquellos que afectaran más al resto del grupo (recreación
familiar, espacio geográfico, preocupaciones psicosexuales). Podemos considerar este tipo de
reacción como positiva, siempre que no conduzca a la sobreprotección del enfermo.

Fuente: Entrevista

Al interrogar a estas familias participantes en el estudio acerca de los cambios reales vivenciados
por ellos, (Tabla 5) obtuvimos que en todos los casos, fue necesaria la puesta en práctica de otras
alternativas de funcionamiento en el sistema familiar. En el 44% de las familias coincidieron los
cambios proyectados con los reales vividos; el 32 % recibió ayuda material y humana por parte de
familiares y amigos, cosa no prevista por ellos. En un 12% de los casos, el paciente tuvo una
rápida recuperación, por lo tanto, aunque en alguna medida se sintió la afectación laboral,
económica y de sobrecarga doméstica como habíamos expresado, los cambios no fueron
necesariamente prolongados, y no se percibió afectación importante. Otro 12% refiere que se
acudió a ajustes familiares para afrontar el evento pero no precisan cuáles fueron esos, a pesar de
la insistencia del investigador.
Consideramos válido destacar que la preocupación por los cambios económicos como
consecuencia del diagnóstico de una enfermedad oncológica no es privativa de las familias que
atraviesan ese proceso, las personas que integran las redes de apoyo de estos sistemas
familiares también le conceden una gran importancia por lo que el apoyo instrumental (alimentos,
medicamentos ,dinero) es brindada con mayor facilidad a estos hogares por parte de otros
familiares y amigos, los que también garantizan ayuda desde el punto de vista humano (compañía
al enfermo, conversaciones con éste) aunque en menor medida, o sea, en este caso la ayuda la
recibe directamente la familia, aunque el aporte, por supuesto, redunde en beneficio del enfermo.
Conclusiones:
1. Los esposos (as) son las primeras personas que generalmente reciben el diagnóstico del
la enfermedad oncológica de su compañero(a).
2. La ansiedad y la tristeza son las reacciones que se exteriorizan en la mayoría de los
sistemas familiares estudiados; no vimos ningún caso que se mostrara con indiferencia
ante la comunicación del diagnóstico.
3. Profundizar en informaciones acerca de la enfermedad, con el especialista de asistencia,
es el comportamiento que más aparece entre los familiares.
4. La mayoría de las familias esperaba posibles cambios en la vida familiar referidos a la
afectación laboral, económica y la distribución de roles en el hogar, y éstos fueron
corroborados durante el proceso.
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Resumen
Para evaluar la contribución de los testes neuropsicológicos en el diagnóstico de mercurialismo se
realizó un estudio transversal con un grupo de 180 trabajadores expuestos a mercurio metálico y
180 no expuestos, de una empresa, respetándose la homogeneidad con relación a las variables
de sexo, edad, escolaridad y funciones desarrolladas. Los testes son escogidos en función de la
capacidad de detectar alteraciones funcionales del sistema nervoso central, particularmente en la
memoria, coordinación motora, percepción, atención, estados afectivos, concentración, rapidez de
movimientos y precisión en la ejecución de tareas. Los resultados presentados mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en los siguientes testes: aptitud
mecánica de León Walther - TAM (discos, cuentas, puntajes); batería de atención concentrada de
Toulouse Pierón y Wechsler Adult Intelligence Scale - WAIS (símbolos numéricos) indicando
déficit en la rapidez de movimientos, destreza manual, coordinación motora, atención
concentrada, eficiencia cognitiva, velocidad perceptiva motora. Los testes neuropsicológicos son
instrumentos de relevada importancia en el diagnóstico del mercurialismo.

Palabras claves: mercurio, intoxicación, testes neuropsicológicos, diagnóstico.
Resumo
Para avaliar a contribuição dos testes neuropsicológicos no diagnóstico de mercurialismo foi
realizado um estudo transversal num grupo de 180 trabalhadores expostos a mercúrio metálico e
180 não expostos, de uma empresa, respeitando-se a homogeneidade com relação às variáveis
de sexo, idade, escolaridade e funções desenvolvidas. Os testes são escolhidos em função da
capacidade de detectar alterações funcionais do sistema nervoso central, particularmente na
memória, coordenação motora, percepção, atenção, estados afetivos, concentração, rapidez de
movimentos e precisão na execução de tarefas. Os resultados apresentados mostraram
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nos seguintes testes: aptidão mecânica
de Léon Walther - TAM (discos, contas, pontilhagem); bateria de atenção concentrada de
Toulouse Pierón e Wechsler Adult Intelligence Scale - WAIS (símbolos numéricos) indicando
déficits na rapidez de movimentos, destreza manual, coordenação motora, atenção concentrada,
eficiência cognitiva, velocidade perceptiva motora. Os testes neuropsicológicos são instrumentos
de relevada importância no diagnóstico do mercurialismo.
Sumary
In order to evaluate the contribution of the neurobehavioral tests battery in the diagnosis of
mercurialism, a cross sectional study was made with a group of 180 workers exposed to the
metallic mercury, that was compared to 180 workers not exposed to the metallic mercury in a same
company, respecting the homogenity in relation to the variables of sex, age, schooling and jobs
executed. The tests are chosen based on the capacity to detect functional alterations in the central
nervous system, particularly in the memory, coordination, perception, attention, emotional states,
concentration, speed of movements and precision in performing tasks. The results showed
significant statistic differences between the groups in the following tests: mechanical skill of Leon
Walther – TAM (discs, counts, dotting); concentration attention battery of Toulose Pieron and
Welchsler Adult Intelligence Scale – WAIS (numerical symbols) indicating a deficit in the speed of
movements, manual agility, coordination, concentration focus, cognitive efficiency and motor
perceptive speed. The tests are instruments of high importance in the diagnosis of mercurialism.

El mercurio desde hace muchos siglos se conoce en todo el mundo como un agente neurotóxico
altamente agresivo. Para prevenir los cuadros graves de la intoxicación es importante que la
formulación del diagnóstico sea realizada lo más tempranamente posible. Cuando se presenta de
forma exuberante el diagnóstico es fácil. Sin embargo, se torna bastante difícil en los casos en
que las manifestaciones son sutiles o poco específicas. La falta de indicadores específicos
tempranos de efecto han dificultado el diagnóstico de la intoxicación crónica a los vapores de

mercurio metálico, particularmente cuando la exposición ocurre a bajas concentraciones y en
etapa cuyas lesiones pueden ser reversibles. En este sentido, los testes neuropsicológicos
desarrollan un papel fundamental en la verificación de las alteraciones precoces del sistema
nervioso central (SNC) antes de ser detectado en el examen clínico.
Dentro de las tres áreas de la actividad psíquica (funciones cognoscitivas, psicomotoras y estados
afectivos) se consiguió determinar un conjunto de funciones y propiedades que revelan los efectos
de la acción de la sustancia neuro-tóxica, lo que contribuyó de manera decisiva para su uso en el
establecimiento precoz del diagnóstico de las intoxicaciones crónicas procedentes del trabajo. En
las funciones cognoscitivas se verifica la memoria a corto plazo, particularmente la visual; la
percepción (velocidad perceptual y reconocimiento de patrones) y la atención. En las funciones
psicomotoras se verifica el tiempo de reacción y la coordinación. En los estados afectivos se
verifica la disminución de la extroversión y los rasgos neuróticos (la habilidad, depresión,
irritabilidad, disforia). También son verificados otros síntomas como alteración de sueño, fatiga,
mareos, confusión y ansiedad.
Existen muchas substancias químicas utilizadas por las industrias, que comprobadamente son
neurotóxicas, como metales pesados, disolventes, agro-tóxicos, entre otros.
En la década del ochenta, bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud fue
organizado un Comité Internacional de Especialistas en Neurotoxicología, con el objetivo de
construir un instrumento diagnóstico de disfunciones neuro-comportamentales producidas por
agentes neurotóxicos. Fue constituida una batería de testes denominada “Neurobehavioral Core
Test Battery” en el que se incluyó los siguientes testes:


Profile of Mood States (POMS) – para verificar estados de humor



Reaction Time – para medir la rapidez de reacción



Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS):

a. Digit Symbol – para medir la eficiencia cognitiva y la velocidad perceptiva motora;
b. Digit Span Forward – para medir la memoria visual inmediata;
c. Digit Span Backwards – para evaluar el working memory;


Sant’Ana Dexterity Test – para medir la destreza manual



Benton Visual Retention Test – para evaluar la memoria visual



Aiming pursuit – para medir la atención concentrada y raciocinio.

La selección de los testes se da en función de la capacidad de detectar alteraciones del SNC,
donde la sustancia química actúa, como en la memoria, coordinación motora, atención,
concentración, rapidez de movimientos y precisión en la ejecución de tareas. La aplicación de la
batería de testes es importante por la capacidad de detectar daños funcionales al SNC,
anteriormente a otros exámenes complementarios usados en la clínica médica. Sirven como
complemento diagnóstico, medio de evaluación de la efectividad del tratamiento y del grado de
rehabilitación, e indica para la necesidad de adopción de medidas preventivas.

Entre las funciones más importantes de una batería de testes se destacan las siguientes:
Determinar indicadores del daño funcional al SNC para niveles límites y sub-limites de exposición;
Servir como un medio de vigilancia a los trabajadores expuestos a substancias neurotóxicas;
Servir de complemento a otros métodos, que proporcionen correlación funcional del proceso
patológico del sistema nervioso; Revelar o daño en funciones psicofisiológicas que pueden
comprometer la salud del individuo en el trabajo; Servir como un medio de evaluación de la
efectividad del tratamiento y el grado de rehabilitación. Los testes son escogidos en función de la
capacidad de detectar alteraciones funcionales del sistema nervoso, en la memoria, coordinación
motora, percepción, atención, estados afectivos, concentración, rapidez de movimientos y
precisión en la ejecución de tareas.
El uso de la batería de testes presenta muchas ventajas, entre las destacadas tenemos:


No son invasores pudiendo ser repetidos sin daños al individuo, facilitando un
acompañamiento longitudinal.



Pueden aislar componentes elementales de la cognición y del comportamiento,
minimizando los efectos de la compensación de los déficit neuropsicológicos adquiridos;



Permiten la replicación y validación por otros investigadores;



Son de bajo costo y pueden ser fácilmente transportados para los más diversos locales;



Proporcionan información complementaria a las investigaciones médicas;



Presentan sensibilidad para detectar precozmente disfunción cerebral permitiendo la
adopción de medidas preventivas a los daños irreversibles.

A pesar de los valiosos datos que ofrecen las pruebas psico-diagnósticas, ninguna técnica de
evaluación por si sólo es suficiente para establecer correctamente el diagnóstico. Ellas deben ser
complementadas con una variedad de procedimientos que aportan informaciones representativas
de diversas áreas o aspectos de la situación del individuo. El diagnóstico psiconeurológico, no
pretende sustituir otros examenes complementarios, sino rellenar el vacío que existe en los
procedimientos utilizados para la determinación de los efectos nocivos producidos por la
exposición a substancias químicas, en lo que se refiere a alteraciones atribuidas a estos agentes
sobre los procesos psíquicos en el hombre. El diagnóstico resulta de la integración de todos los
datos obtenidos, a través de las distintas áreas técnicas de evaluación, llevándose en
consideración, la confirmación de la exposición, la exclusión de otros factores etiológicos y la
presencia de señales y síntomas compatibles con los efectos negativos de la exposición. Para
excluir otros factores etiológicos, os principales instrumentos son la entrevista clínica, la utilización
de otras fuentes de información, con la finalidad de conocer la personalidad pre-mórbida, los
antecedentes patológicos familiares y personales y de otros factores participantes, Así como,
examen médico clínico-neurológico y exámenes complementarios específicos.
La escasez de estudios comparativos en Brasil, con relación a la exposición humana al mercurio y
sus consecuencias fue determinante en la realización de la presente investigación. Para verificar
el desempeño de los trabajadores en la realización de algunos testes neuropsicológicos fue

realizado un estudio transversal en un grupo de 180 trabajadores expuestos a mercurio metálico y
de 180 no expuestos en una industria en el Estado de San Pablo, respetándose la homogeneidad
entre los grupos con relación a las variables: sexo, edad, nivel de estudios y función desarrollada.
La aplicación de los testes fue efectivizada por una psicóloga con amplia experiencia en el área.
Fue hecha la adaptación brasileña y la clasificación de los testes utilizados habiendo sido aplicada
la distribución normal. El tipo de teste, los temas utilizados y la finalidad de la medida están
descritos líneas abajo.
En el Teste de Aptitud a la Mecánica de Léon Walther (TAM) fue aplicado el sub-teste de habilidad
manual, utilizándose los siguientes puntos: Discos de Walther - mide la destreza manual y rapidez
de movimientos; Cuentas de Descoeudres - mide la coordinación motora fina; Calificación de
Benet y Vaschid - mide la rapidez motora y la coordinación manual-visual. La finalidad del teste es
la de medir la función motora a través da rapidez de movimientos, de la destreza manual, de la
coordinación motora fina, de la coordinación motora manual-visual, de la metodización y de la
sistematización al realizar un trabajo. También permite observar la existencia de tremor. El teste
fue hecho patrón para la población de trabajadores y presenta panillas en porcentajes.
En la Batería Factorial Cepa fue usado el teste de atención concentrada de Toulouse Pierón. El
teste mide la rapidez gráfica y motora en la ejecución de tareas simples de naturaleza perceptual y
la exactitud con que la tarea es ejecutada (atención). Do Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS
fue utilizado el Punto Símbolos Numéricos. La finalidad del teste es medir la eficiencia
cognoscitiva y la velocidad perceptual motora.
Resultados encontrados
Para verificación de exposición fueron analizadas las mediciones de mercurio en el aire en los
locales de trabajo, hechas por la empresa con aparato de lectura directa. Para comparar el grado
de exposición fueron usados las referencias de la legislación brasilera. Los valores de mercurio
encontrados en estas mediciones variaron de 0,000 a 0,083 mg de Hg/m3 de aire. Las mediciones
fueron repetidas varios días en los mismos locales donde había mercurio. En algunos puntos y
mediciones el valor Límite de Tolerancia (0,04 mg de Hg/m3) fue sobrepasado, pero el Valor
Máximo (0,12 mg de Hg/m3), en ningún momento fue alcanzado.
El promedio de los resultados de las dosificaciones de mercurio urinario de los expuestos fue de
31,11 ug/l, con desvío padrón de 25,29 estando dentro de la faja de exposición (50 ug/l) prevista
en la legislación, en la ocasión de la colecta de datos de la investigación, y de los no expuestos
fue de 2,04, con desvío padrón de 2,48, estando en el nivel de normalidad (abajo de 10 ug/l).
Los resultados de los testes neuropsicológicos aplicados son mostrados en las tablas a seguir.

Tabla 1. Distribución de los resultados de la puntuación media de los testes Aptitud Mecánica
(Discos, Cuentas, Puntajes) y Atención Concentrada, segundo trabajadores expuestos y no
expuestos.

Los resultados de los testes de Aptitud Mecánica de Léon Walther (TAM), Discos, Cuentas y
Puntuaciones fueron significativamente inferiores en los expuestos de lo que en los no expuestos
demostrando comprometimiento del tejido nervioso. En el asunto discos el promedio en los
expuestos se situó en la faja que corresponde a la dificultad leve, y en los no expuestos se situó
en nivel superior a la media de la población. En el asunto cuentas, mismo que el promedio de los
dos grupos se encontraba en la faja superior, los no expuestos obtuvieron calificación mucho más
elevada, de allí la diferencia estadísticamente significativa de ambos grupos. En el punto
Puntuación, el promedio de dos valores encontrados en el grupo de expuestos, se situaba en la
faja de dificultad moderada, y en los no expuestos, dificultad leve.
En cuanto al teste de Atención Concentrada el resultado fue significativo entre los grupos siendo
que el promedio en el grupo de expuestos quedó en el área de dificultad leve y el grupo no
expuesto en el área superior al normal.

Tabla 2. Resultados de los Testes de Aptitud Mecánica de Léon Walther – TAM presentados por
el grupo de expuestos y de no expuestos, de acuerdo con la clasificación formulada para los
disturbios manifestados.

En las tres evaluaciones aplicadas, discos, cuentas y puntajes, hubo asociación entre la
exposición y los resultados encontrados, caracterizando la dificultad en la habilidad manual de los
expuestos. Se observa elevada frecuencia de trabajadores expuestos con alteraciones graves y
moderadas.
Entre los que presentaron alteraciones se puede verificar en el tema Discos, 89 (49,5%)
expuestos y 57 (31,7%) no expuestos; en el tema Cuentas 35 (19,4%) expuestos y 7 (3,9%) no
expuestos; en el tema puntajes 154 (85,5%) expuestos y 130 (72,2%) no expuestos. Llaman la
atención los elevados porcentajes de alteraciones detectadas en los expuestos en los temas
puntuación (85,5%) en el que tan sólo 14,5% no presenta alteración y en los Discos (49,5%),
donde prácticamente mitad de los expuestos presenta.

Tabla 3. Resultados de los testes de Atención Concentrados aplicados en el grupo de expuestos y
no expuestos, de acuerdo con la clasificación formulada para los disturbios presentados.

Se observa que hubo asociación entre exposición al mercurio y alteración en la atención de los
trabajadores. Los expuestos presentaron mayor dificultad de prestar atención y permanecieron
concentrados en las tareas que desarrollaban.
Tabla 4. Resultados del teste Wechsler Adult Intelligence Scale – WAIS Tema Símbolos
Numéricos aplicados en el grupo de expuestos y no expuestos, de acuerdo con la clasificación
formulada para los disturbios presentados.

Se observa que hubo asociación entre los resultados del teste y la exposición al agente
caracterizando una dificultad mayor en la eficiencia cognitiva y en la velocidad perceptiva motora.

Consideraciones finales
En el estudio fueron observadas diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de
expuestos y no expuestos al mercurio en los testes aplicados demostrando que, existe asociación
entre la exposición al mercurio y las alteraciones detectadas en los testes neuropsicológicos y que
incluso en concentraciones poco elevadas, el mercurio es prejudicial a la salud.
El uso de testes adecuados para verificación de alteraciones del sistema nervioso central es muy
importante para el establecimiento del diagnóstico de las intoxicaciones crónicas producidas por
mercurio metálico contribuyendo de manera decisiva para el diagnóstico precoz de la intoxicación.
En el área de salud, en el trabajo, particularmente donde hay sustancias neuro-tóxicas, los testes
son instrumentos fundamentales para la verificación del comprometimiento del SNC, tanto para la
fundamentación diagnóstica, como para posibilitar la adopción de medidas preventivas.
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Resumo
Este texto pretende fazer uma reflexão sobre a participação do amor, em alguns de seus aspectos
mais significativos, e sua participação no surgimento e evolução da espécie humana. Para tal
utilizou-se como base de análise os estudos etológicos de Edgar Morin e Humberto Maturana, que
constituíram um marco importante para o estudo da evolução. Enfatiza-se a evolução da espécie
Homo-Sapines e a participação do amor neste processo, assim como sua importância para a
organização e estruturação interna do ser humano.
Palavras Chaves: Amor, Desenvolvimento amoroso; Evolução da espécie humana; Participação
do amor na evolução.

Summary
This text intends to reflect about the love participation, in some of their most significant aspects,
and their participation in the origins and human kind evolution. For such matter the ethnological
studies of Edgar Morin and Humberto Maturana, has been used as the analises base, which
constituted a mailstone for the evolutionary study. It describes the evolution of the "Homo Sapiens"
species and the love participation in this process, as well as their importance for the internal
organizacion and human being structure.
Words Keys: Love , Development lover ; Evolution from specie humana ; Participation of the love
on evolution.

INTRODUÇÃO
O texto que aqui divulgamos constitui uma primeira tentativa de compreender a origem do
sentimento de amor no ser humano, para tal, escolhemos iniciar este pela etologia que é o ramo
da psicologia responsável em investigar as origens dos costumes e comportamentos sociais e
individuais dos homens e animais.
Pelo fato de haver poucos trabalhos de pesquisas sobre a genealogia do amor no ser humano,
torna-se um campo propício à reflexão e ao conhecimento. Nesse sentido, investigações
minuciosas sobre o significado, o sentido das vivências de Amor e a participação deste no
processo de desenvolvimento da espécie humana, poderão contribuir muito para desvendar um
pouco mais o misterioso e interessante tema.
1. COMPREENSÃO DO AMOR SEGUNDO A ETOLOGIA.
Como dito anteriormente, na busca da compreensão da origem do sentimento de Amor no ser
humano, se faz necessário um breve apanhado sobre a evolução da espécie humana, para tal,
iniciaremos esta parte pela etologia, ramo da pesquisa do comportamento de natureza
comparativa, que se ocupa das bases dos comportamentos inatos e de suas condições de
evolução, através do estudo dos comportamentos sociais e individuais dos animais. Utilizaremos a
visão mais contemporânea dos estudos antropológicos, etológicos e psicológicos, a fim de
compreender o ser humano e sua evolução. Com esse objetivo recorreu-se, principalmente, aos
trabalhos de Edgar Morin (1979), Humberto Maturana (1998) e Montagú (1969).
1.1 A origem e evolução da espécie Homo
Sabemos que existem diferentes concepções da origem e evolução dos homens, mas, em
primeiro lugar, partiremos da premissa de Maturana (1998), o qual define o ser vivo como um
sistema molecular organizado que está continuamente se produzindo, reproduzindo e se
transformando. Neste sentido, entendemos os seres humanos como sistemas moleculares

dinâmicos, que passam por mudanças estruturais contínuas, ocorridas em função de suas
interações constantes com o meio.
Através de Darwin - naturalista Inglês, conhecido por sua retomada e propagação da tese sobre a
evolução das espécies, cujas pesquisas e experiências propiciaram uma nova maneira de
entender a origem do homem, nunca antes provada - passamos a reconhecer que evoluímos por
intermédio de interações com o ambiente. Seu pioneirismo nesta área provou sermos ancestrais
diretos dos primatas, os quais foram evoluindo até chegarem ao Homo Sapiens (em outras
palavras, Homem Sapiente, homem que raciocina).
Devido à influência deste autor e de sua teoria da evolução (também denominada transformista, segundo a qual, evolução dos seres vivos ocorreria em virtude quer da mudança do meio, quer de
uma lenta evolução interna da espécie e de suas mutações, no qual a seleção natural
desempenha papel importante), a hominização, aquisição de atributos distintivos da espécie
humana em relação as espécies ancestrais, não pode ser concebida apenas como uma evolução
biológica, espiritual, sociológica, psicológica e nem genética, mas sim, como um processo
evolutivo multidimensional. Por essa razão, é importante salientar que o homem precisou, desde
sua origem até hoje, do papel organizador do meio, pois através da interação com o ambiente
o Homo Sapiens encontrou sua realização, tornando-se hiper complexo. Segundo Morin (1979) a
esse processo de desenvolvimento biológico, social, psicológico, espiritual e de complexificação
do cérebro foi dado o nome de “cerebralização humana”.
Neste sentido, é possível entender o progresso do ser humano de dois aspectos diferentes e não
excludentes:
a.

Ontogenético; o desenvolvimento se sucede através da complexidade sociocultural que

impele o homem ao uso pleno de suas aptidões cerebrais, ou seja, é a organização individual e
orgânica de um ser.
b.

Filogenético; o desenvolvimento ocorre a partir de mutações genéticas e funcionais

produzindo novas aptidões, sendo estas, em geral, exploradas pela complexificação sociocultural.
O aspecto filogenético da evolução se resume na “História da sucessão de indivíduos que surgem
seqüencialmente uns de outros no acontecer reprodutivo” (Maturana: 1998:194).
Por essa razão, torna-se importante o estudo não só do indivíduo, mas também do meio em que
ele vive, pois é nele que as mudanças estruturais nos organismos acontecem.
1.2 O surgimento do Homo-Sapiens e do Amor
Edgar Morin (1979), ao estudar a evolução da espécie Homo percebeu muitos fatores que
contribuíram para se alcançar à condiçãoSapiens, porém dois foram fundamentais: a locomoção
bípede e a verticalização de sua postura. Estas novas posições foram decisivas para libertar as
mãos da função de locomoção, o polegar opositor possibilitou movimentos de preensão com muita
precisão, este, passou a ser utilizado como um instrumento polivalente fundamental para a caça,
desenvolvimento, uso de armas e construção de abrigos, iniciando a fase denominada de

desenvolvimento instrumental ou homo fabris. Sob essa ótica, acredita-se que o bipedismo foi um
dos mais importantes fatores que possibilitou a evolução à condição “sapiens”.
Tal processo aconteceu de forma lenta e integrada, os homínidas, ao ficarem em pé, como já foi
dito, liberaram as mãos da função de locomoção. Estas passaram a ser utilizadas para carregar
as presas, desta maneira, o maxilar ficou liberado desta obrigação. A liberação do maxilar e a
posição ereta isentaram a caixa craniana das atividades mecânicas a que estava constantemente
submetida, possibilitando a expansão das suas dimensões e, conseqüentemente, tornando-o mais
especializado. Essas transformações geraram o processo de desenvolvimento da complexidade
cerebral.
Cabe ressaltar que embora o bipedantismo e a posição ereta tenham sido fundamentais para
evolução da espécie Sapiens, esta pressupõe inúmeras outras transformações que envolveram o
meio ambiente (clima, relevo, flora), as mutações genéticas, mudanças anatômicas, questões
grupais de lideranças e poder entre os grupos, entre outros são exemplos disto. Todos estes
aspectos devem ser considerados ao analisar a evolução, porém, como nosso intuito é fazer
apenas uma síntese dos processos que contribuíram para o desenvolvimento do Amor na espécie
humana, tais aspectos, embora relevantes, não serão aprofundados neste artigo.
Também para Morin (1979) o surgimento do Homem como criatura psicológica aconteceu após o
evento da verticalização. Essa mudança de postura foi essencial para a transformação das
relações entre machos e fêmeas, pois a copulação frontal se tornou possível, ou seja, a relação
sexual começou a ser realizada face à face. Tal mudança qualitativa foi muito importante para o
desenvolvimento da espécie humana, visto que a anatomia ganhou contornos mais atrativos
como, por exemplo, seios arredondados e pênis espessos, chamando muito mais atenção do que
as nádegas carnudas, embora elas continuassem a atrair os pares. Além disso, a nova postura
deixa toda a parte anterior da pessoa (o tórax, o estômago e o coração) aberta para o contato
direto, ou seja, as partes mais vulneráveis do corpo estavam desprotegidas, e, por essa razão, o
ato sexual passou a ser compreendido como um ato de confiança.
Em conseqüência da diferenciação do ato sexual (copulação frente à frente), comportamentos
típicos entre mãe e filhote, como o de ficar aconchegado nos braços ou ser carregado, foram
expandidos para o macho e para a fêmea, durante o ato sexual e logo depois do mesmo. Tal
atitude pode ter contribuído, segundo Hockett e Asher (in Luijpen,1973), para que as emoções, as
mais ternas e as caricias maternas, fizessem parte também no momento do coito. Além disso,
houve uma valorização do rosto, promovendo a individualização das características fisionômicas,
o aumento da intimidade, da atração, da diferenciação entre as famílias, e os indivíduos passaram
a ter relações mais constantes. Os olhos e a boca ganharam dimensões eróticas. Esta última, o
órgão do comer, da palavra, do respirar, teve sua importância elevada. Durante o ato sexual,
agora frente à frente, descobriram o beijo que representa a mistura entre dois seres, e que,
segundo Morin (1979), de forma simbólica e arcaica, significava a “troca de almas”, troca de
fluidos que acontece no contato boca à boca. Assim, o sexo não é mais um simples ato, como em

outros primatas, passou a ser mais pessoal, com intimidade e entrega profunda, onde os parceiros
tornavam-se unos e cúmplices neste momento.
No transcorrer da hominização, a atração e a atividade sexual tornaram-se mais freqüentes, não
se limitando mais ao período do cio como nos primatas. A estimulação se fez presente no corpo
inteiro, pois a área de contato da pele aumentou muito. Por conseguinte, houve uma erotização
generalizada do corpo do homem e da mulher durante o ato sexual, a excitação se intensificou, as
reações orgásticas ficaram mais intensas, fortes e espasmódicas, pois passaram a liberar altos
níveis de opiácios (hormônio da família da adrenalina, secretado pelo hipotálamo estão ligados ao
prazer e são analgésicos naturais.) que resultam em sensações de êxtase e encantamento. Os
orgasmos múltiplos agora são comuns nas fêmeas humanas, provocando sensações de saciação
e relaxamento maiores.
Segundo o obstetra francês Michel Odent (2000), “(...)a cópula entre os humanos tem todas as

condições para facilitar o início de um estado de dependência entre os dois parceiros, enquanto
liberam seus opiácios naturais”.(Odent,2000:57). Esses opiácios são responsáveis pela sensação
de prazer e relaxamento prolongados. Os pares sentem-se mais gratificados e, provavelmente,
menos propensos a procurar sexo em outros lugares.
As reações orgásticas mais intensas e prolongadas liberam altos níveis de opiácios e endorfinas
que, segundo fisiologistas, mantêm estreita relação com o comportamento de vinculação e que
Odent (2000) assegura ser o mesmo princípio estabelecido nas relações de dependência mãe e
filho logo após e por algum tempo depois do nascimento. Essas características diferenciaram
ainda mais os humanos dos outros primatas e, certamente, contribuíram para consolidação de
relacionamentos duradouros entre os parceiros.
Desta forma a sexualidade, erotismo e ternura combinaram-se e formaram a base psico-afetiva do
casal, isto pode ter originado o que muitos denominam de amor romântico.
A intimidade e a aproximação entre homens e mulheres auxiliaram ativamente o processo de
individualização. Tal fenômeno resultou na aproximação afetiva e vinculação do macho com seus
descendentes, já que seu filho não é de responsabilidade exclusiva da fêmea. A autoridade
protetora e possessiva do homem se modifica e se individualiza, isso o aproxima do filho e de sua
parceira, originando-se a paternidade psico-afetiva.
Para Morin (1979), a aproximação do pai e a continuidade dessa relação de proteção permitiram a
formação de vínculos e de relacionamento constante para muito além da infância. Essa mudança
de hábito significou uma fonte importante para a evolução da espécie, pois construiu-se o primeiro
núcleo familiar afetivo (pai, mãe, filhos): a família.
Neste sentido, para Morin (1979), a família participou de forma direta na formação das estruturas
sociais mais amplas. Ressalta que não basta o fato de se constituir uma relação pai-mãe-filho
para que seja constituída a família. É necessário que, uma vez transformada em adulta, a prole
continue sendo filho ou filha de seus pais e que estes continuem atuando como tais até o
momento de sua morte. Este é um aspecto de capital importância sociológica no processo de

amadurecimento da espécie sapiens, que ao manter ao longo de toda a vida as relações afetivas
nascidas na infância possibilitou a estrutura biológica, inicialmente ligada à reprodução e
posteriormente à infância, transformou-se por meio de metamorfose numa microestrutura social
permanente, que se auto perpetuou e auto-reproduziu.
O mesmo autor afirma que a complexificação cerebral, ocorrida gradualmente, foi um processo
fundamental para a evolução da espéciesapiens . Esse tem um caráter dialético, pois ao mesmo
tempo em que a evolução do cérebro produziu o desenvolvimento da cultura, esta estimulou o
desenvolvimento do cérebro. Nosso interesse não é entrar nesta discussão, porém, nos cabe
ressaltar que o fato do cérebro se desenvolver lentamente, a partir das relações estabelecidas
com o meio, proporcionou a prolongação do período biológico da infância e da adolescência.
Assim, o cérebro ganhou mais tempo para completar seu desenvolvimento, que passou a
acontecer também após o nascimento, por meio das relações estabelecidas com o mundo
externo. Essa prolongação facilitou tanto a aptidão para a aprendizagem quanto o
desenvolvimento afetivo e cognitivo por transmissão cultural, propiciando o amadurecimento da
linguagem. Morin (1979) qualifica o processo de hominização, como aquele que fortaleceu os elos
entre mães e filhos, homens e mulheres, proporcionando ao adulto o desenvolvimento de algumas
aptidões até então infantis, principalmente, as relacionadas à capacidade de amar e se apegar ao
outro.
Neste sentido a evolução da espécie humana, segundo Morin (1979), Maturana (1998), Montagú
(1969), está diretamente ligada ao desenvolvimento, especialização e complexificação do cérebro,
processo este fundamental para o salto qualitativo da espécie.
A linguagem foi considerada também, por Maturana (1998), um dos fatores básicos e
fundamentais para a evolução da espécie humana, pois favoreceu o desenvolvimento de relações,
ou de interações, intra e inter espécies. Este processo de intercomunicação transformou-se na
fala, esta por sua vez, acabou aproximando mais os indivíduos e promoveu o aumento da
convivência
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complexificação

dos
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comunicações. Em outras palavras, ao unir os indivíduos da mesma espécie, a linguagem
propiciou a formação das relações macro-sociais gerando a abertura para a troca de alianças
entre grupos e espécies, e possibilitou o surgimento de encontros mais constantes, relações mais
cooperativas e compreensivas dando início ao que hoje chamamos de sistema social.
Essas atitudes de cooperação, simpatia, compreensão e amizade freqüentes promoveram o que
Maturana (1998) chamou de adesividade biológica - definida como o processo de união dos
elementos do mesmo grupo ou espécie, o que envolve o prazer, a necessidade de se estar junto
e, diretamente, o Amor em todas e quaisquer de suas formas.
Desse modo, Maturana (1998) certifica que o Amor passa a ser uma das maiores fontes de
socialização do ser humano, visto que inclui as relações de proximidade cooperação, respeito e
colaboração, logo, podemos dizer que é um dos fundamentos mais importantes para o homem.
Nas palavras de Maturana (1998), é o modo de vida hominídeo o que tornou possível a

linguagem, e foi o “amor”, como a emoção que constituiu o espaço de ações em que se
estabeleceu o modo de viver hominídeo, a emoção central na história evolutiva que deu origem a
espécie.
Com base nestes dados pode-se afirmar que , sem Amor os seres humanos não formariam
vínculos. Sem vínculos não formariam os sistemas sociais, sem estes não haveria socialização
genuína dos seres humanos e, por fim, a evolução estaria comprometida.
A partir do momento em que o processo evolutivo e o de seleção natural foram se efetivando
houve um aumento instintivo dos cuidados com a prole, visto que nos primeiros anos de vida, a
espécie humana se mostrou extremamente frágil e dependente. É interessante notar que essa
fragilidade propiciou o surgimento de vínculos muito fortes entre mãe e bebê, e determinantes
para a sobrevivência da espécie, considerados, por muitos psicólogos, o protótipo de todas as
formas de Amor.
Tudo isso provocou o direcionamento das energias básicas para a evolução cerebral e suas
conseqüências (perda de algumas defesas primárias, como garras e dentes afiados). Os recém
nascidos se tornaram mais dependentes dos adultos, principalmente, das mães. Houve,
paralelamente, o aumento da capacidade de cognição e inteligência. Mesmo com alguns instintos
de defesa desativados, a espécie continuou crescendo, pois com a inteligência as redes de
interações evoluíram propiciando a formação de grupos próximos coesos efetivando o sistema
social da espécie Homo Sapiens.
Percebe-se que, no processo de evolução humana, o cuidado maternal tornou-se primordial para
a sobrevivência da espécie, pois carente de recursos próprios, o bebê precisa de muitos cuidados
externos para sobreviver. Neste sentido, a relação de amor entre mãe (ou qualquer outra pessoa
que tomasse seu papel) e filho se tornou essencial.
Dessa forma, a fragilidade inicial da espécie humana, sobretudo, na primeira infância, além do
papel do Amor nesta fase tão fundamental de crescimento, será a partir de agora foco deste
artigo.
1.3 O papel do Amor na evolução e estruturação interna do ser humano.
Baseando-se ainda nessa fragilidade inicial (ausência de especialidades e dependência total do
adulto) que o bebê foi adquirindo ao longo da escala evolutiva, afirmamos que a presença de um
outro ser (sua proteção, cuidado, carinho, ternura e amor), forneceu condição para o progresso. A
espécie humana teve como característica fundamental de sobrevivência a presença ativa, afetiva
e cuidadosa de uma outra pessoa, o que equivale dizer que todos nós dependemos das relações
com o outro para evoluir.
Estudos sobre a evolução do Homo Sapiens começaram a ter a atenção, não só do etólogos, mas
de médicos, psicólogos, sociólogos e antropólogos. Gehlenn (1970), importante antropólogo de
uma corrente da antropologia filosófica, afirma que o bebê humano, logo após o parto, é
extremamente imperfeito, podendo-se até dizer que ele nasce de forma pré-matura, ou seja, como

se estivesse apenas com sete meses, necessitando terminar seu desenvolvimento de forma extrauterina. Logo, precisa de cuidados extremos, visto que, ao nascer o homem apresenta estruturas
nervosas, imunológicas e enzimáticas imaturas, assim como ausência de dispositivos de
integração entre o organismo com o mundo ao seu redor, fazendo com que seja bastante frágil e
dependente.
Neste sentido, a relação de amor estabelecida com a mãe, ou adulto cuidador, no primeiro ano de
vida extra-uterina, é muito importante para o progresso biológico, fisiológico e psicológico da
espécie humana, pois a formação desse novo ser deve ser completa, a partir dessas relações. A
relação interpessoal da mãe com a criança ganha muita importância na constituição de sua
estruturação interna. Portanto, o ser humano chega a sua formação, enquanto indivíduo biológico,
psicológico e social através das relações estabelecidas com as pessoas mais ligadas a ele,
geralmente, a mãe e o pai. A especificação ou estruturação interna do bebê também acontece em
função dos processos de cuidado da mãe, envolvendo o respeito pelas necessidades básicas de
alimento, segurança, aceitação, afeto e amor. Sendo assim, o desenvolvimento de uma
personalidade sadia é resultado, como já foi dito, do cuidado amoroso proporcionado por um ser
que se preocupa e que gosta de um outro.
Segundo Cabada (1998), a mãe, quando estabelece tais vínculos com seus filhos, ao longo do
primeiro ano de vida, possibilita o nascimento ontológico deles, ou seja, dá origem à existência
interna e psicológica de seu filho. Por essa ótica, pode-se dizer que a pessoa que cuida é
considerada a chave que propicia o início da vida psicológica e pessoal deste ser.
O comportamento de proteção à prole, como já dissemos, foi se aperfeiçoando, no decorrer de
nossa evolução, e tornou-se fundamental. Os adultos, em especial as mães, aprimoraram os
cuidados com seus dependentes e, assim, propiciaram-lhes o aumento da sobrevivência e
evolução.
Como citado anteriormente, devido ao paulatino desenvolvimento do Sapiens, a infância foi
prolongada. Esse fato gerou uma dependência mais extensa, uma maior necessidade de cuidado
terno e amoroso, que pode se prolongar, até, mais ou menos, o final da adolescência. Assim,
muitas das características infanto-juvenis se enraizaram na vida adulta. As crianças e os
adolescentes permaneceram com seus desejos, necessidades e hábitos (como, por exemplo,
gosto pelas brincadeiras, jogos, necessidades de afeto, amor, aconchego e curiosidade) até a
idade adulta . Estas características passaram a se manifestar nas diferentes atividades lúdicas
dos adultos, como nas festividades, jogos e brincadeiras. As relações afetivas infantis mais
intensas se estenderam permitido que a pessoa adulta, em certo sentido, permanecesse com
características jovens, mantendo também a conservação no adulto da aptidão infantil para se
apegar e amar.
Dessa forma pode-se dizer que o ser humano se tornou mais inclinado ao Amor em comparação a
qualquer outro ser vivo. Essa inclinação afetiva da espécie humana também foi ressaltada por
Montagú (1969), os humanos, devido à maior duração de sua infância, relação inicial de

dependência, pelas suas maiores potencialidades intelectivas ou cognitivas e a sua sensibilidade,
apresenta uma necessidade notavelmente maior de cuidado terno e amoroso, durante um tempo
consideravelmente maior, do que qualquer outro animal.
2. A importância do Amor na constituição do ser humano
Quanto a sua procedência, podemos dizer que o amor está na base, na origem do ser humano.
Autores como Maturana (1998), Morin (1979) e May (1973) corroboram tal posição ao afirmarem
que a capacidade afetiva amorosa exerceu forte influência na evolução da espécie. É na
passagem do impulso para o desejo que o amor pessoal surge e eleva o primata para a condição
de homo sapiens. Como visto anteriormente, a verticalização da postura, com a capacidade de
copular de frente, e a linguagem, fizeram do sexo mais do que uma simples manifestação de
necessidades fisiológicas, tornando homens e mulheres mais próximos, mais abertos e
desnudados um frente ao outro e a si mesmo. O rosto tornou-se instrumento de produção de
signos afetivos. Com suas expressões constantes e delicadas, comunicam intenções que,
juntamente com a vocalização, ganham propósitos semânticos, dando origem à fala, fator de
aproximação dos indivíduos, contribuindo para a formação dos sistemas sociais.
É importante notar que a transformação da relação sexual gerou uma mudança de atitude da
espécie em relação ao sexo. Essa modificação, criou um interessante paradoxo dessa vinculação,
pois no momento em que os amantes se entregam inteiramente nos braços um do outro,
principalmente no orgasmo, podem viver uma experiência de intimidade plena, entrando em
completa posse de si mesmo, no exato momento que se perdem no outro, quando surge a
sensação de pertencimento a uma unidade maior, atingindo o momento máximo de plenitude..
Isso não apenas marcou o ato sexual como algo absolutamente pessoal, como possibilitou a
sensação temporária de unicidade com o seu parceiro e de vinculação afetiva. Esse vínculo
especial e único (que também recebe a denominação amor) participou ativamente do surgimento
da pessoa humana como criatura psicológica e social, segundo Morin (1969) e May (1973).
Esta relação interpessoal, que se estendeu para além do encontro erótico, ganhou características
afetivas amorosas, mobilizou a pessoa para uma nova dimensão de sua percepção enquanto ser,
e levou o indivíduo à consciência original de que o Eu surge a partir do nós. Dessa maneira, cabe
destacar, que o nós, enquanto espécie, surge de um homem e de uma mulher que, unidos no
amor, formaram um novo ser, revelador da força de integração e de vida do amor.
A evolução da espécie também propiciou alterações fisiológicas e hormonais que contribuíram
para o fortalecimento dos vínculos entre os indivíduos. Segundo Odent (2000), há um hormônio
secretado pelo hipotálamo, que é denominado ocitocina, também chamado por médicos de
hormônio do amor, pois está envolvido em todos os seus tipos de manifestações. Tal hormônio é
liberado durante a excitação sexual, no orgasmo, na amamentação e no parto, ele é o
responsável pela promoção da agradável sensação de prazer e realização nesses momentos. Por
essa razão, tende a influenciar diretamente os comportamentos de apego e, desta forma, o prazer
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comportamento de apego facilita as interações sociais, as ligações entre parceiros e,
principalmente, a aproximação, ou seja, a criação de vínculos fortalecidos entre a mãe e o bebê.
Com o desenvolvimento cerebral, a infância se prolongou e os vínculos afetivos se tornaram
essenciais para o fortalecimento das relações pessoais, para a formação saudável do bebê e,
sobretudo, para a sobrevivência da espécie. A mãe, por isso, passou a ser, em grande parte,
responsável pela manutenção da perpetuação e da evolução do ser humano, muito em razão do
Amor, traduzido em cuidados com os filhos.
Quando, nas primeiras relações, o bebê sentir o cuidado amoroso, verdadeiro e protetor de um
adulto, ele poderá aperfeiçoar suas potencialidades primitivas de crescer, integrar-se e de
preservar a vida. Assim, o amor, na fase inicial da vida, é elemento fundamental para o
desabrochar da vida, que promove o desenvolvimento do aspecto produtivo e positivo do ser
humano.
É importante ressaltar que a capacidade de amar está presente no nascimento da espécie
humana, mas para florescer exige a maturação da consciência e da experiência de aceitação,
carinho e prazer que surgem através do contato inicial da criança com um adulto que lhe cuide.
Entretanto, não podemos nos esquecer, que o ser humano para se desenvolver não necessita
apenas do cuidado de um ou mais adultos que satisfaçam suas necessidades fisiológicas e
emocionais. As interações estabelecidas com a cultura são fundamentais para o desenvolvimento,
de relações interpessoais, habilidades sociais, as quais servirão de referência para o processo de
socialização e para a própria organização dos sistemas sociais que, segundo Maturana (1998),
são sistemas de convivência que se formam a partir do amor, emoção que constitui o espaço de
ações e aceitação do outro na convivência.
Como visto até aqui, podemos afirmar que o amor é condição fundamental para o nascimento
ontogenético da pessoa. Ele participou e participa ativamente da evolução e estruturação do Self,
pois é capaz de aproximar a pessoa de sua essência, propiciando o desenvolvimento de relações
sociais, dentre outras coisas. Nesse sentido, o amor é uma característica própria do ser humano,
uma tendência inata da espécie e um dos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de
todos nós humanos.
Após esta reflexão, nos sentimos mais confiantes para afirmar que, o Amor foi fator fundamental
para o surgimento e evolução do Homo Sapiens.
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RESUMO:
No trabalho de inserção social com usuários dos serviços abertos da rede de Saúde Mental, a
estabilização psicótica favorece o aumento da contratualidade social. Assim, partindo de uma
discussão em torno da aplicação da Psicanálise ao campo da Saúde Mental, iremos discutir a
idéia de soluções na psicose a fim de articulá-la à prática nos Centros de Convivência.
Aprendendo com o ‘auto-tratamento’ do psicótico, extrairemos daí preceitos que podem nos
orientar no trabalho da reforma psiquiátrica. Ao final, articularemos os dois campos – Psicanálise e
Saúde Mental – a partir de um caso no qual aprendemos a operar com o limite do saber diante da
invenção do sujeito.
PALAVRAS-CHAVE: psicanálise aplicada, saúde mental, reforma psiquiátrica, centro de
convivência, estabilização psicótica.
ABSTRACT
In the work of social insertion at the open services of net Mental Health, the psychosis stabilization
aids the increase of social net. So we will discuss the application of psychoanalysis in the mental
health from the idea of solutions in the psychosis. After that we are going to articulate this point to
the practice at the “Centros de Convivência”. Learning with the “auto-treatment” of the psychotic,
we will pull out concepts for the orientation of psychiatric reform. At the end, we will link both areas
– Psychoanalysis and Mental Health – from a case placed between the limits of the knowledge and
the invention of the subject.

RESUMEN
En el trabajo de inserción social con usuarios de los servicios abiertos de la Salud Mental, la
estabilidad psicótica favorece el aumento de la contratualidad social. Asi, partiendo de una
discusión alrededor de la aplicación de la Psicanálise al campo de la Salud Mental, iremos a
discutir la idea de soluciones en la pscicose a fin de articularla a la práctica en los Centros de
Convivencia. Aprediendo con el ‘auto-tratamiento’ del psicótico, extrayendo de ahí preceptos que
puedan orientarnos en el trabajo de la reforma psiquiátrica. Al final, articularemos los dos campos
– Psicanálise y Salud Mental – a partir de un caso en lo cual aprendemos a operar con el límite del
saber delante de la invención del sujeto.

INTRODUÇÃO
Esse texto nasce da interface entre a Psicanálise e o campo da Saúde Mental, partindo do
pressuposto de que há entre esses dois saberes uma parceria possível de trabalho, que não se
faz sem um certo estranhamento. Entendemos que o campo da Saúde Mental é
epistemologicamente disperso e difuso, cooptando diferentes fundamentos para validarem sua
episteme, sua práxis e sua ética. Ao romper com o paradigma da psiquiátria clássica, com a
dicotomia tradicional entre mente-corpo, orgânico-psíquico, coletivo-particular, a reforma
psiquiátrica inaugurou a possibilidade do diálogo entre diferentes saberes para sua orientação e
consolidação. Dentre eles, o saber psicanalítico é mais um, dentre tantos, a trazer uma
contribuição possível para se pensar a prática neste território discursivo. É nesse sentido que
defendemos a aplicação da Psicanálise ao campo da Saúde Mental. Não como saber
hegemônico, pois sabemos dos estragos históricos, assistenciais e subjetivos acarretados pela
hegemonia do saber ‘psi’ no aprisionamento moral e material que circundou os manicômios. Mas
antes como uma interlocução interessada nas questões sociais, políticas e clínicas de sua época.
Entretanto, a Saúde Mental apresenta hoje, no Brasil, objetivos claros e ideais ferrenhamente
defendidos em relação à inclusão social do usuário e à desmontagem do aparato simbólico,
discursivo e concreto que o manicômio representa. Por outro lado, sabemos que a Psicanálise
não opera com um ideal de cura, de homem ou de sociedade. Isso contrariaria sua ética. Num
movimento de torção1, entretanto, ambas colocam em xeque, cada qual a sua maneira, qualquer
instrumento clínico, saber ou prática, que opere como agenciador de controle e normatização
social, ou que traga como conseqüência a dessubjetivação e a alienação.
Nessa perspectiva, entendemos que a relação entre esses dois saberes (Psicanálise e Saúde
Mental) é de extimidade. Do mesmo modo que as superfícies da Banda de Moebius não fazem
interseção entre si, mas possuem uma relação íntima e distante, entendemos que princípios e
conceitos da prática psicanalítica podem ser forjados como operadores na prática da Saúde
Mental, quando úteis. O encontro com um analista interessará se ele for útil, seja para um sujeito

ou para um contexto. Enquanto, por seu turno, o campo da Saúde Mental retorna ao da
Psicanálise, confirmando para este seus pressupostos, fazendo avançar sua teorização.
Apresentado, pois, o enquadre teórico a partir do qual vamos funcionar, passemos ao texto em si.
Nesse artigo partimos de um questionamento de fundo acerca da função dos Centros de
Convivência e da questão sobre como a Psicanálise pode aí contribuir. Para isso, partimos de
uma contextualização e reflexão sobre os Centros de Convivência. Em seguida, apresentamos os
fundamentos psicanalíticos em torno da maneira como construimos soluções subjetivas aos
nossos mal-estares, buscando extrair daí aportes teóricos que podem ser aplicados ao campo da
Saúde Mental. Finalizamos com a apresentação de um caso clínico, articulando, então, os dois
territórios discursivos, suas impossibilidades e aproximações.
CENTROS DE CONVIVÊNCIA: CONTEXTUALIZAÇÃO
Como é de conhecimento notório, com o movimento nacional de reforma psiquiátrica, iniciado em
fins da década de 70, a política nacional assentou-se sobre o modelo substitutivo ao manicômio,
estruturado em rede aberta de serviços de complexidade diversificada, visando acompanhar o
usuário - portador de sofrimento mental - em sua trajetória histórica e clínica, com vistas a sua
inserção sócio-familiar.
Em Belo Horizonte, a construção da rede antimanicomial data de 1993, tendo alcançado
significativos resultados nesses mais de dez anos de existência. Segundo LOBOSQUE e
ABOUYD (1998, p. 243-244), essa rede de serviços se orienta por alguns princípios que podem
ser assim reunidos: a) trabalho guiado pelo resgate da cidadania do usuário, numa associação
entre clínica e política; b) reflexões críticas sobre a dimensão pública da assistência e defesa do
SUS; c) perspectiva de extinção do hospital psiquiátrico através da construção de rede substitutiva
e transformação da lógica da assistência; d) interlocução constante com os movimentos sociais e,
em particular, com o Movimento Antimanicomial; e e) intervenção no âmbito da cultura,
possibilitando uma recriação das idéias sobre a figura do louco.
Sobretudo em sua concepção inicial, a assistência em Saúde Mental de Belo Horizonte encontrou
na Psicanálise teorização sólida para a sustentação das ações clínicas, ao lado da Psiquiatria
Democrática Italiana. Com o passar dos anos e a sedimentação de um saber construído a partir
da prática, a clínica tem se estendido cada vez mais para uma interlocução com a cultura e com a
cidade.
Nesse sentido, podemos trazer a idéia de clínica, na atual conjuntura da Saúde Mental, como
prática que visa buscar um novo lugar e espaço para a loucura, com menos rigidez, e que retira a
clínica da Saúde Mental de sua tradicional função de controle social, feita em nome de ditames
técnicos e científicos, para colocá-la a trabalho da autonomia e independência das pessoas.
As "ações e estratégias são de ordem diversa, levando-nos a intervir no âmbito da política, do

direito, das legislações, da cultura, do trabalho” (LOBOSQUE, 2003, p.18).

Orientada em grande parte por essa perspectiva, a rede municipal de Saúde Mental é hoje
composta pelos seguintes serviços: Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Centros
de Saúde com equipes de Saúde Mental, Centros de Convivência, Associação de Trabalho e
Produção Solidária (Suricato), Programa "De volta para a casa" com serviços residenciais
terapêuticos, assistência à criança e ao adolescente, e também ao alcoolista e ao drogadicto.
Deteremo-nos nos Centros de Convivência, objeto de nosso interesse. Eles foram originalmente
foram concebidos, segundo LOBOSQUE e ABOUYD (1998), para desenvolverem

um trabalho de curiosa simplicidade [se podemos em algum momento chamar de
simples o trabalho com a loucura!]: rompem com o tecnicismo presente em
tantas concepções na área da saúde mental, ao mesmo tempo que recolocam
em termos novos as relações entre arte e loucura. São espaços de produção
cultural e artística – oficinas de música, artes plásticas, bijuterias, etc. –
destinados aos usuários da saúde mental, que ali se encontram sem qualquer
mediação
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[…] Os monitores são artistas plásticos, músicos, artesãos, e não-técnicos de
saúde mental. Assim, os usuários fazem alhures, nos Cersams ou Centros de
Saúde, seu tratamento strictu sensu, freqüentando os Centros de Convivência
como um primeiro passo em direção à produção e ao trabalho (p. 255).
Para as autoras, a originalidade da proposta reside no fato de que o reconhecimento do portador
de sofrimento mental como tradicionalmente apartado da circulação social não implica em
ressocializá-lo, na conotação adaptativa do termo, mas em restituir-lhe as possibilidades de
presença e participação na cultura.
Quando de sua criação, os Centros de Convivência foram concebidos como espaços de produção
e arte. Essa concepção original vai se modificando à medida em que o projeto de reforma
psiquiátrica caminha e a especificidade desse dispositivo na rede se consolida. No período inicial,
pensava-se que seria possível aos Centros de Convivência oferecer aos usuários o aprendizado
de atividades laborativas com geração de renda. Nesse texto de 1998, entretanto, vemos o
impasse com que os trabalhadores da Saúde Mental já se depararam, diante dos limites
encontrados no trabalho dos Centros de Convivência. Aquele tempo, as oficinas eram construídas
a partir do chamado à participação e à produção na cultura, abrindo para o portador de saúde
mental a possibilidade de reaprender o trabalho e o cotidiano. Isto apesar das dificuldades em se
colocar em circulação no mercado a venda dos produtos das oficinas, cuja renda não chegava
nem mesmo a assegurar ao usuário um mínimo de independência financeira.

As oficinas estruturadas nos moldes dos centros de convivência, segundo este
chamado à participação e produção na cultura, são um passo indispensável na
reconquista da cidadania: inauguram para o portador de sofrimento mental o
reaprendizado do trabalho como processo constante, porém criativo; exigente,

porém fértil. Todavia, ainda que o produto das oficinas tenha qualidade
adequada para aceitação no mercado, não é fácil promover a sua venda; mesmo
quando se consegue isso, a renda não é suficiente para assegurar ao usuário
um mínimo de independência financeira, outro passo a ser dado quando se
pretende uma reconquista da cidadania. Daí a necessidade inadiável de ir mais
além, partindo também para algo diferente do mero assistencialismo dos
“benefícios” e propiciando ao portador de sofrimento mental as condições e o
respaldo necessário para trabalhar, em pleno uso de seu potencial, seja ele qual
for (LOBOSQUE e ABOUYD, 1998, p. 262-263).
O otimismo inicial ganha, pois, maturidade com a própria experiência, percebendo-se que nos
Centros de Convivência é possível provocar o interesse e o movimento do sujeito em relação ao
trabalho. Entretanto, esses dispositivos não se caracterizam como espaço de produção em si,
devendo as cooperativas e empresas sociais encamparem essa face de inserção laborativa. Essa
construção favoreceu a consolidação da identidade desses serviços como espaços de
socialização, e não de produção laborativa.
Além desse impasse, o lugar da arte nos Centros de Convivência também sofreu um
deslocamento. Nos primeiros Centros de Convivência, podemos observar a priorização de sua
utilização como forma de promover um diálogo entre a cultura e a loucura.

A arte é peculiar na cultura porque costuma nascer das brechas, do descontínuo,
ali onde se estende a uniformidade. Todavia, esse rasgo no uniforme não a
impede de fazer registrar-se no social, criando outros laços, formas e dizeres.
Uma reconstrução pode seguir-se ao corte, que não consiste em cerzi-lo nem
denegar seus traços: este não é um exercício de arte? O louco, que porta a
marca de uma ruptura psíquica, encontra na produção artística novas manobras
de produzir-se, ao mesmo tempo que inicia sua reinscrição na cultura
(LOBOSQUE e ABOUYD, 1998, p. 255-256).
Hoje, a prática nos Centros de Convivência orienta-se muito mais em função da própria
convivência entre os usuários e sua circulação social, que priorizando a arte. Idealizada nos
primeiros tempos como forma privilegiada para a estabilização, hoje a arte participa desse cenário
como uma estratégia de sociabilização, criação e expressão. Nessa perspectiva, as oficinas se
oferecem como mais um instrumento para ampliação da rede de contratualidade social do usuário,
demarcando individual e culturalmente a posição singular a partir da qual ele encontra meios de
se apresentar à vida e nela circular.
É, portanto, no sentido da ampliação e diversificação do tratamento em Saúde Mental, que a rede
de assistência em Belo Horizonte contempla, além do tratamento strictu sensu oferecido pelos
Centros de Saúde ou pelos Cersams (para o atendimento de casos de urgência e
acompanhamento intensivo de crises), uma face sócio-cultural de intervenção em prol da
circulação do usuário pelo social através dos Centros de Convivência.

Em Belo Horizonte, os Centros de Convivência localizam-se em cada um dos nove Distritos
Sanitários, possuindo uma diretriz política e gerencial comum, apesar de trazerem curiosidades e
particularidades em função do estilo diferenciado que criam de acordo com o espaço geográfico,
político e dinâmico que habitam. Todos possuem a mesma forma de financiamento, qual seja, o
trabalho é terceirizado pelo SUS, através da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eles são
gerenciados por técnicos de nível superior, funcionários da Prefeitura, sejam Terapeutas
Ocupacionais, Psicólogos ou Assistentes Sociais. Dos nove gerentes, hoje 08 são mulheres.
Todos os Centros de Convivência possuem oficinas variadas, sendo os responsáveis artesãos,
artistas plásticos, pessoas da comunidade, terapeutas ocupacionais e, mais raramente, exusuários e psicólogos - contratados por sua habilidade artesã, e não por sua especificidade de
conhecimento técnico superior. Todos funcionam em espaço físico próprio, que vai de uma sala a
uma casa com vários cômodos, estando 03 deles dentro de Centros de Apoio Comunitário, 02
dentro de Centros de Saúde ou espaços destinados à Saúde Pública, e 04 com sede destinada
especificamente para esse fim. Funcionam na parte da manhã e da tarde, das 08:00h às 18:00h,
com oficinas em horários fixos, que se alteram à medida da necessidade e interesse do momento.
As oficinas reúnem ou já reuniram as seguintes modalidades: cerâmica, teatro, artesanato,
tapeçaria, desenho, pintura, musicalização, letras, bordado, horta, futebol, marcenaria, bijouteria,
papel marchê, modelagem, couro, expressão corporal, culinária, fotografia, alfabetização, redação
de jornal, cartonagem, dança, educação física, encadernação, reciclagem, alongamento, teatro de
bonecos e produção com garrafaspet.
O trabalho num Centro de Convivência no mais das vezes prescinde de um saber ‘psi’ que o
oriente. As ações e intervenções pautam-se principalmente em estratégias sociabilizantes que
surgem inventivamente junto aos acontecimentos próprios ao serviço e também à cidade. Apesar
disso, entendemos que nenhuma prática se orienta sem um saber que a sustente. Se não é
preciso saber porque um efeito opera – afinal ele opera apesar de qualquer saber -, é preciso um
certo saber para dirigirmos uma ação, para fazermos um cálculo ao pensar uma estratégia dentro
do projeto terapêutico de cada usuário.
Que não se pretenda exercer com esse saber um poder de assujeitamento, é a forma que,
entendemos, permite a ele ser uma ferramenta ética no campo da Saúde Mental. É dessa
maneira, pelo menos, que utilizaremos o saber psicanalítico aqui como subsídio para pensarmos o
estatuto da estabilização na psicose, a partir do último tempo do ensino lacaniano. Essa
compreensão nos permitirá articular, a partir de um caso clínico, na última parte do texto, a
relação entre Psicanálise e Saúde Mental. Entre o “para todos” das políticas públicas de atenção à
Saúde Mental e o “cada um” da Psicanálise, o que nos interessa apreender, portanto, é o
movimento que o sujeito, usuário do serviço substitutivo, pode tecer como solução a partir do
efeito da oferta assistencial sobre sua condição de sofrimento.

AS SOLUÇÕES SUBJETIVAS A PARTIR DA SEGUNDA CLÍNICA DE LACAN
Aqui, buscaremos elucidar alguns aspectos – interessantes ao nosso tema – das proposições
lacanianas da década de 70, em contraposição a sua produção nos anos 50. Essa segunda
clínica, dos anos 70, tem se tornado conhecida como a clínica do real ou da pulsão, em oposição
à prevalência do simbólico como operador privilegiado na primeira clínica.
Com base na perspectiva estruturalista, Lacan empreendeu sua releitura de Freud no primeiro
tempo de seu ensino. Nela, o sujeito, diferentemente da abordagem fenomonológica, só conhece
os dados mediatizados pela estrutura. A percepção seria, de saída, organizada pela estrutura. O
perceptível faz sistemas e o simbólico dominaria o perceptível da realidade. Numa reinterpretação
desse determinismo, na segunda clínica, é o próprio estruturalismo psicanalítico que questiona o
real da estrutura ao discutir sua dimensão de arbitrariedade. O que sobretudo a Antropologia
Social, de base estruturalista com C. Lévi-Strauss, pôs em relevo foi o relativismo, a perspectiva
de que o real pode ser estruturado de maneiras diversas. Donde se extrai que qualquer estrutura
é, antes de mais nada, uma construção de leis que regem a realidade factual.
Mas, para Lacan, nesse segundo tempo, subjaz a esse sistema de leis um real de dados
imediatos que não caberia decifrar. Haveria uma espécie de matéria bruta do fatos, sem nenhuma
estrutura lógica, anterior a esse sistema de ordenação estrutural. Sobre ela se construiria a
elucubração do sentido, um saber. Isso teria conduzido Lacan a uma nova fenomenologia, a
ordenar um real fora do sentido, prévio aquele que a estrutura confere e que, por isso mesmo, não
pode ser definido.
Daí poder se extrair uma duplicidade de leituras acerca do inconsciente. Ora, ele pode ser
pensado como uma elucubração freudiana de saber, ora como real fora de sentido, apreendido
pelo equívoco, pelo engano. "A base material do inconsciente como dados imediatos é o tropeço,
o escorregão, o deslizamento de palavra à palavra. Aqui estamos no nível imediato a partir do
qual se elucubra" (MILLER, 2003, p. 23). Qualquer construção que se faça sobre esse tropeço, já
seria uma tentativa de apreendê-lo, um semblante, já seria uma debilidade do mental em lidar com
o real. Essa debilidade aponta para a dificuldade em se lidar com o corpo e com o real. Nessa
ótica, o inconsciente seria uma doença mental (LACAN, 1974-1975). Sob essa perspectiva,
sofremos todos de uma debilidade do mental... Ora, essa afirmação recoloca a figura da loucura e
revê a posição subjetiva do psicótico que esteve sempre atrelada a uma deficiência. Aqui
padecemos todos da mesma deficiência. Subvertendo os critérios da saúde/doença mental, Lacan
aloca à loucura, na figura da psicose, a normalidade! Falta a todos, em última instância, a
capacidade de lidar com o real. E cada um de nós, a nossa maneira, criamos um sintoma pela
linguagem para lidar com esse mal-estar.
Ao mesmo tempo, o inconsciente seria também o engano, o tropeço, aquilo que permitiria a
produção no mental de sentidos diferentes, de novas configurações como forma de resposta ao
mal-estar produzido por essa dificuldade. Essa seria a novidade do último ensino de Lacan, a

invenção singular de soluções subjetivas ao impasse colocado pelo impossível de apreender, que,
como se vê, faz escárnio do sentido e do saber.
Daí Lacan priorizar o saber-fazer, mais que o saber, em seu último ensino. A depreciação do
saber como uma elucubração é correlata à discussão da topologia do nó borromeano2. Sobre ele,
Lacan se absteve de fazer demonstrações e deduções lógicas. Seu esforço foi o demostrar, a
partir dos barbantes e seu enodamento, a debilidade de toda tentativa de compreensão.
O inconsciente e o pensamento são tomados no nível dessa relação difícil entre o corpo e o
simbólico, que Lacan nomeia de mental. O inconsciente aparece mais como esse 'não saber fazer
com', diante do qual as saídas subjetivas são sempre únicas e irredutíveis a um padrão, que como
'o saber que não se sabe' freudiano (FREUD, 1912/1976). Dito de outra forma, essas saídas não
seriam standartizadas pelo Nome-do-Pai3 como um agenciador elementar e necessário, mas,
antes, seriam efeito de invenções, de criações suplementares do sujeito diante do impossível real.
Na topologia borromeana, pois, não se trata mais de falta em torno da qual uma suplência deve
ser elaborada, mas de furo. Quando se fala de falta, há a referência a lugares, como na leitura que
parte da antropologia estruturalista. A falta implica em uma ausência que se inscreve num lugar.
Pode-se faltar, mas há sempre termos que venham ali substituir-se. Daí a falta ser coerente com a
idéia de combinatória e de permutação, de linearidade, de cadeia de significantes. O furo, ao
contrário, comporta o desaparecimento da ordem dos lugares, da ordem da combinatória. Como
no nó borromeano, o furo é posição própria ao resto, ao que resta da forma como a amarração do
nó pode se fazer na sustentação da realidade psíquica.
Assim, a primeira clínica seria regida por um ponto central, simbólico, organizador da cadeia
significante e da lógica do pensamento, inclusive inconsciente. Esse ponto, Nome-do-Pai, seria
utilizado como balizador na formalização lacaniana das estruturas clínicas. Como ponto de
capitonné, o Nome-do-Pai é utilizado numa topologia linear, de setas e traços, funcionando como
ponto de basta, como ponto final, como ponto de corte. Ele faria a amarração dos três registros,
regido por um fortalecimento do simbólico.
Mas, ao discutir o caso do escritor irlandês James Joyce no segundo tempo de sua clínica, Lacan
(1973-1974) retoma seus estudos sobre a topologia borromeana, evidenciando que é possível
uma escrita subjetiva que careça do Nome-do-Pai. Ele propõe a existência de um elemento
suplementar aos três registros (real, simbólico e imaginário) que faria, para cada sujeito, uma
amarração própria. Assim, ao propor esse quarto elemento – que ele chamou de sinthoma,
com th -, Lacan operou uma subversão em seus próprios preceitos. E o que ele subverte, quanto
à norma operada pela metáfora paterna, é a idéia de uma solução ‘para todos’, normativizada pelo
Pai. Cada sujeito, a partir do real em jogo com seu gozo, irá operar uma forma de resposta ao
impossível de nomear.
A radicalidade da segunda clínica lacaniana aparece em sua prática. Na primeira clínica, o final de
análise apontaria para uma espécie de acréscimo de saber sobre o não sabido, o inconsciente e
sua verdade lógica. Enquanto, por outro lado, nos anos 70, Lacan sustenta que aí se trataria de

um limite ao saber. Contrariamente ao ‘fazer saber’ dos anos 50, estaríamos, como já trabalhado,
no campo do ‘saber-fazer’ com o inconsciente e suas formações (FORBES, 2005, p. 09). Pelo
menos duas conseqüências clínicas dessa reconsideração de Lacan podemos extrair. O lugar do
analista (ou operador da Saúde Mental, nesse caso) é recolocado na medida em que ele passa a
ser pensado como aprendiz das soluções que o sujeito inventa, devendo seguir seu estilo na
construção de respostas, como orientação clínica. Além disso, muitas vezes o sujeito prescindirá
de um analista (ou de um operador), na medida em que essas soluções advêm de seu próprio
movimento, como veremos no caso apresentado a seguir.
E, no que toca em especial à aplicação da Psicanálise à Saúde Mental, podemos dizer que:
 cada solução psicótica, quanto à estabilização, dependerá do arranjo subjetivo ou, em

outras palavras, da estrutura borromeana, sobre a qual o sujeito assenta sua relação entre
Real, Simbólico e Imaginário, compondo sua realidade;
 assim, o que mais importa, na direção de um tratamento, é o ‘savoir-faire’ que o sujeito

estabelece com seu sintoma, ou seja, a maneira como ele aprende a operar com seu gozo,
com seus embaraços;
 portanto, a solução é sempre singular e opera a partir da história do sujeito, não podendo

ser standartizada.
Essas contribuições são evidenciadas no caso de O. Seus percursos de vida e clínico evidenciam
uma dificuldade do manicômio em promover processos de subjetivação, bem como a incidência
do preconceito em relação à loucura como aniquilador de possibilidades de contratualidade
social. Apesar dessa força contrária a sua estabilização, O. consegue construir uma solução que é
acolhida pelos técnicos dos serviços abertos advindos com a reforma psiquiátrica, em especial,
neste caso, de um Centro de Convivência em Betim4 (MG), permitindo-lhe uma sustentação
dessa construção, sem novos desencadeamentos. Vamos ao caso.
CASO O.: OPERANDO COM A PSICANÁLISE NO CONTEXTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA
O. tem 57 anos. Sua psicose – precisamente, paranóia – parece manifestar-se na infância, quando
o menino vê monstros anunciados pela mãe e o terror representado pelo pai, domador de cobras
e mestre de obras, em sua “imaginação”.
Aos dezesseis anos é internado pela primeira vez, segundo ele, por alcoolismo. É quando
localizamos uma convocação simbólica a qual ele não consegue responder: sua namorada
engravida. O encontro com a paternidade parece provocar o desencadeamento. Sai de casa e se
torna andarilho durante um tempo, fugindo do amparo do (Pai) exército aos 18 anos. Leva uma
vida errante e mendiga por alguns anos, até que resolve voltar a sua cidade em Minas Gerais.
Reencontra sua namorada e constitui família com ela, tendo novos filhos.
Em torno dos trinta anos e já morando no estado de São Paulo, tem uma nova crise que, segundo
ele, foi fruto de cansaço, de uma vida de intenso trabalho e stress. A partir de então, fora rotulado
como louco e, qualquer passo em falso, as pessoas o internavam. Além disso, perdeu

efetivamente o emprego de ascensorista e copeiro, apesar de sua relutância em ser afastado do
mesmo. Essas internações, interrompidas por curtos períodos de liberdade, duraram em torno de
dez anos. O., inclusive, tenta suicídio no prédio no qual trabalhava, sendo interpelado e salvo pela
assistente social da empresa. Este apelo não pôde ser escutado pela lógica manicomial.
Um dia, encontra um anúncio no metrô que promete uma “alternativa ao tratamento psiquiátrico”.
Nesta ocasião, por volta de 1980, envolve-se com a luta antimanicomial. Entretanto, depois de um
tempo curto, o amigo e psicólogo, que parecia sustentar por identificação sua estabilização,
através de um enlaçamento com o discurso da reforma psquiátrica então nascente, morre.
O. entra em crise novamente e, desorganizado, resolve se mudar de São Paulo, voltando para
Minas Gerais. Por um período que durou dezesseis anos, ele não quer mais saber da Psiquiatria e
se mantém sem medicação e sem qualquer forma de tratamento. Durante essa época tem novo
envolvimento político, agora com uma associação de bairro da qual tornou-se presidente. No
entanto, vai perdendo sua família e sua vida social, até que a ex-esposa resolve tirar-lhe uma
última filha da qual ele cuidava.
Nova crise e, de repente, em uma unidade de saúde pública, ele vê um novo anúncio, desta vez
sobre o Centro de Convivência, que começou, então, a frequentar, bem como sobre o tratamento
em rede aberta da saúde mental. Resolveu buscar o serviço pois encontrou uma “idéia que batia
com a minha idéia de quase vinte anos atrás”.
O. encontra um tratamento que o deixa seguir seu estilo. No Centro de Convivência, em Betim
(MG), começa a participar da oficina de cerâmica e da associação de usuários, da qual é
presidente. Desta forma, reinventa formas de lidar com o gozo do Outro, localizando-o. Retoma o
antigo trabalho com cêramica, que relembra os tempos em que fazia objetos de argila na tenra
infância. Sobre esses objetos repousa as imagens do pai terrível e de seus monstros de infância,
tendo tido sucesso em se manter muitas vezes até sem medicação. No CERSAM5, ele é
acompanhado por um psiquiatria, seu técnico de referência, que introduz a medicação em
momentos pontuais nas quais ela se faz necessária, segundo seu entendimento com O.
O. sempre aparece com delírios de perseguição, característicos da paranóia, aos quais responde
com querelância. Além disto, constrói “teses” – como costuma chamar – sobre a evolução do
mundo e do homem. A idéia principal de sua tese se refere à concepção. Ele explica que qualquer
coisa, antes de existir, existiu em outro lugar, na mente de alguém. O. nos dá um exemplo dos
bebês: antes de serem gerados eles já existem na mente da mãe. Tal “tese” se aplica diretamente
à sua criação artística uma vez que O. reproduz o seu “mundo de imaginação”, segundo suas
palavras, no mundo real, através de suas peças. Encontramos nelas as figuras monstruosas e os
significantes que não se inscreveram no simbólico, retornando no Real e ganhando, na obra de
trezentas peças que pretende construir, um destino que pede testemunho. Desta forma, podemos
inferir que a obra, ou mais especificamente, os objetos criados, funcionam como superfície de
localização de gozo, contorno para o Real, para o impossível de nomear na medida em que são

apresentados ao Outro que pode reconhecê-los. Além disto, podemos tomá-los como um corolário
do delírio, tratando de reificar, sob o testemunho do Outro, uma “tese” construída pelo sujeito.
Lacan (1955-56/1992, p. 235) é claro ao tratar da função do analista, que aqui transpomos para a
do operador da Saúde Mental, “vamos aparentemente nos contentar em passar por secretários do
alienado. [...] Pois bem, não só nos passaremos por seus secretários, mas tomaremos ao pé da
letra o que ele nos conta – o que até aqui foi considerado como coisa a ser evitada”. Além de
oferecer uma direção ao tratamento possível da psicose, de quebra ainda realiza cortante crítica à
psiquiatria tradicional, em sua função de dessubjetivação e alienação moral em relação à
experiência da loucura, concebida então como alienação.
Podemos, enfim, considerar que O. tem duas estratégias básicas de solução: a obra, na figura das
peças de cerâmica criadas, e a política. Com as peças, parece-nos que O. consegue delimitar um
gozo, circunscrevendo o que retorna no Real rejeitado do Simbólico. Assim, ganham consistência,
materialidade, aquilo que invade e acomete o sujeito, os monstros de sua infância. Tal estratégia
aponta para uma retomada de sua história, interrompida em pelo menos dois momentos. Na
infância, quando esculpia barro e o pai quebrava suas esculturas, pois “aquilo não era coisa de
homem”. E, na adolescência, quando esculpiu um santo que usava uma arma como defesa, e foi
criticado pelo padre. Desta forma, podemos inferir que há também uma recriação da relação com
a figura paterna, reconstruída no real da obra, na busca, talvez, de uma consistência para esta
função – o que se prolonga até hoje.
Com a política, O. conquista, por identificação, um ‘eu’ de defensor, de lutador, denunciando o
Outro onipotente que o submete. É gritante sua relação com a vida política, nascida ainda nos
anos 80, nos primórdios da luta antimanicomial, e fomentada com a presidência da associação de
bairro em Minas Gerais, até chegar à presidência da associação de usuários da Saúde Mental na
atualidade. Em todo esse percurso, destaca-se em sua fala a denúncia contra um Outro
onipotente e ‘domador’ que subjuga e exclui a possibilidade da liberdade e da expressão. Esse
Outro, que pode ser tanto o traficante do bairro, quanto a psiquiatria tradicional, aparecem como
seqüestradores da manifestação subjetiva a serem denunciados e combatidos.
Assim, pela obra ele registra o gozo, enquanto pela política ele o denuncia. As duas soluções não
se excluem, ao contrário, se complementam. Trata-se de pensarmos que enquanto a obra
inaugura uma nominação Real, sustentáculo de um nó, a política lhe permite uma nominação
imaginária, consolidando um percurso histórico na construção de um ‘saber-fazer’. Não falamos
aqui de um sinthome, pois este só poderia ser inaugurado se houvesse uma nominação simbólica,
permitindo a O. fazer-se um nome, ou seja, servir-se do pai, ser pai do nome, ao mesmo tempo
que do pai prescindir.
Porém o que aqui interessa, mais que sabermos se houve ou não sinthome, é a solução inventiva
que O. cria diante dos impasses que encontra em sua história. Essa invenção encontra amparo na
rede de saúde mental, no tratamento substitutivo ao manicômio. A partir da rede aí criada, O.
pode seguir seu ‘auto-tratamento’ pelo caminho das soluções construídas com seu saber-fazer

com o sintoma: ponto fundamental e essencial no caso, no qual faz toda a diferença a modalidade
de estabilização encontrada pelo sujeito. No limite do saber, a invenção se instala como
possibilidade de subjetivação. No tratamento, que se instala como alternativa em sua trajetória, O.
encontra novo meio de sustentar suas estratégias.
CONCLUSÃO
O caso de O. nos evidencia que fazer clínica em Saúde Mental não quer dizer necessariamente
criar um setting analítico ou um espaço ‘psi’ de escuta entre quatro paredes. Trata, antes, de se
respeitar e acolher o movimento do sujeito na construção de suas soluções inventivas. E isso
implica em aprender com o sujeito e não em submetê-lo a um saber prévio e generalizado.
Também nos ensina que há uma contradição equívocada entre clínica e reabilitação que não se
sustenta na prática. Se a concepção de reabilitação partir do pressuposto de que há uma
dimensão particular, única e irredutível de inscrição do sujeito na linguagem e na cultura, com
desdobramentos sobre seu modo de estar no mundo, será inevitável sua aposta na implicação do
sujeito junto às respostas que constrói, seja por quais vias for. Trabalhará, pois, de um lado, com
a singularidade do

sujeito

e

consequentemente

das

intervenções

e,

de

outro,

com

a responsabilização do sujeito pelas respostas que apresenta (VIGANÒ, 1997 e 1999). “Ora,
seguir as estratégias do sujeito implica em conhecer as diferentes maneiras através das quais ele
trabalha, ou seja, busca tratar os retornos no real que o assolam, numa tentativa de tornar o gozo
suportável” (GUERRA, 2004, p. 91). Não se sustenta, portanto, essa contradição que acaba por
se tornar uma falácia.
Em contraposição a um saber sobre o sujeito, que faz dele objeto a ser analisado – forma com
que Pinel inaugurou a experiência da loucura como alienação e com que a psiquiatria biológica
prossegue com suas pesquisas empíricas -, aqui se trata de fazer um sujeito, objetalizado pelo
gozo do Outro, advir em sua mais íntima manifestação.
Nós, operadores da Saúde Mental? Podemos aprender com esses sujeitos e secretariar seu
trajeto, localizando nele elementos que permitam certos cálculos na direção de seu tratamento,
sinais, como que placas, na indicação de caminhos que podemos favorecer. No mais, nas
palavras de O., manter o respeito a seu sofrimento: “O respeito que recebi aqui [Centro de
Convivência Estação dos Sonhos, em Betim (MG)] me ajudou muito, foi como um abraço depois
da solidão e da loucura”.
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Notas
1. Aqui fazemos uma alusão à Banda de Moebius. Nela, diferentemenete do círculo, há um torção
cujo giro interno faz o dentro se tornar fora e o fora se tornar dentro à medida em que se caminha
sobre sua superfície. Isso é possível, ainda que as duas superfícies da banda não se confundam
uma com a outra em nenhum momento. Regresar al texto
2. Lacan utiliza, na década de 70, a topologia dos nós para mostrar a realidade psíquica e os
arranjos subjetivos que podem ser realizados a partir das relações entre Real, Simbólico e
Imaginário (três dimensões da subjetividade humana). O nó borromeu é uma espécie de nó na
qual os três aros se enlaçam de tal forma que, se se corta um deles, todos os três se liberam.
Trata-se de um recorrência à Matemática a fim de elucidar idéias da Psicanálise. Regresar al texto
3. O Nome-do-Pai é, para Lacan, o significante que funciona como operador, designando aquilo
que rege toda a dinâmica subjetiva, ao inscrever o desejo no registro simbólico. Na década de 50,
ele propôs a metáfora paterna como o arranjo significante responsável pela entrada do sujeito
neurótico na linguagem. Nesse tempo, a ausência do Nome-do-Pai implicaria numa espécie de
déficit simbólico, redundando na psicose. Regresar al texto

4. Em Betim, o Centro de Convivência Estação dos Sonhos segue a mesma lógica de
funcionamento apresentada no primeiro tópico desse texto em relação aos de Belo
Horizonte. Regresar al texto
5. CERSAM é o Centro de Referência em Saúde Mental que, em Minas Gerais, equivale aos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com a especificidade de serem voltados ao tratamento
da crise. Regresar al texto
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Resumen
La Psicología Social Comunitaria surgió en América Latina en la segunda mitad del Siglo XX,
ligada a las prácticas de psicólogos y psicólogas que buscaban responder, desde su trabajo
profesional, a las necesidades de las mayorías excluidas, en un continente herido por el
crecimiento salvaje del neoliberalismo. Se nutre de diferentes teorías. Su paradigma está todavía
en proceso de construcción.
El objetivo del presente trabajo es hacer una reflexión epistemológica sobre el objeto de la
Psicología Comunitaria analizando la convergencia y complementariedad entre distintas líneas
teóricas que la enriquecen:
a. La epistemología genética y la perspectiva de la complejidad.
b. La teoría sistémica-relacional.
c. La Psicología Comunitaria Latinoamericana.
Estos desarrollos teóricos tienen supuestos paradigmáticos comunes referidos a cuestiones
ontológicas, epistemológicas y metodológicos. En el paradigma emergente de la Psicología
Comunitaria Latinoamericana se agrega la dimensión ético-política como componente central de
una psicología surgida desde el compromiso con una praxis transformadora.
Palabras clave: Paradigma – constructivismo – psicología comunitaria.
Abstract
The Social Community Psychology appeared in Latin America in the second half of XX century,
associated to the experiences of the psychologists who searched to answer, from their

professional job, the necessities of the excluded majorities, in a continent wounded by the
ferocious growing of neoliberalism.
Different theories nourish it. Its paradigm is still in process of construction. The objective of this
work is to make a epistemological reflection about the Community Psychology’s subject, analizing
the convergency and the complementarity between different theorical lines that enrich it:
a. The genetic epistemology and the complexity perspective.
b. The systemic-relational theory.
c. Community Latinoamerican Psychology.
These theoric developments have paradicmatic suppositions in common refereding to ontological,
epistemological and methodological questions. In the emergent paradigm of the Community
Latinoametican Psychology joins the ethic-political dimension like central component of a
Psychology emerging from the commitment with a transforming praxis.
1. Introducción:
En la segunda mitad del Siglo XX, la Psicología Comunitaria se va delineando como rama de la
Psicología Social. Amalgama en su seno diversas teorías y métodos de intervención; se nutre
fundamentalmente de las prácticas de los psicólogos que en distintos lugares del mundo, tratan de
responder a los requerimientos de las nuevas realidades sociales, sobre todo las referidas a la
exclusión social, pobreza y violencia. La Psicología Comunitaria se encuentra aún en estado
emergente, considerablemente retrasados sus desarrollos teóricos sobre las prácticas de
intervención que identifican su campo de acción. Su objetivo es la resolución de problemas de la
más diversa naturaleza (educacionales, culturales, salubristas, económicos, alimentarios, etc.) a
través de variables psicosociales y desde una postura protectiva, promocional y preventiva,
teniendo como objetivo final el desarrollo humano y comunitario integral.
Definir su objeto implica hacer un recorte, elegir un “foco”, supone una interpretación a partir de
categorías personales, teóricas y valorativas.
Foco y horizonte son dos metáforas que nos permiten delimitar, desde una perspectiva particular,
un punto en el que centramos la mirada y un espacio que lo circunda, este espacio es tan amplio
como la mirada lo permite. Si nos desplazamos, el horizonte cambia con nuestro movimiento. El
horizonte tiene como límite nuestra propia visión. “La determinación del horizonte define un
sistema foco y un contexto” (Guevara, 2002. p.20). ¿Con qué criterio o intencionalidad recortamos
un foco y un horizonte en el trabajo científico?
La discusión ética no es ajena o posterior al trabajo científico, debe incorporarse en su origen. “La
condición ética es nuestra manera de ser en el mundo” ( Díaz, Rivera, 2002. p. 371) y la ciencia
como práctica social compleja que se despliega en contextos institucionales responde a diferentes
estructuras normativas que no pueden ser silenciadas. Los objetivos de la ciencia dependen de
criterios sociales, culturales, históricos y de diferentes dispositivos de poder que se ponen en
juego en su desarrollo.

La Psicología Comunitaria surge en América Latina de “la insatisfacción de psicólogos
preocupados por la orientación de la psicología clínica hacia la salud mental, la injusticia social y
las limitaciones del paradigma psicológico vigente para enfrentar esta problemática”.(Wiesenfield
,1994. p 47)
Desde esa misma insatisfacción parte mi trabajo, que se nutre, en la práctica cotidiana, en los
requerimientos que personas, grupos, organizaciones y comunidades hacen a los psicólogos en
sus demandas por aminorar sus padecimientos y construir una vida más digna. La pobreza, la
exclusión, la pérdida de derechos que nos interrogan en el ejercicio profesional ¿no deben
también marcar un horizonte en los desarrollos de las teorías científicas?
Hoy América Latina vuelve a ser vivida como una totalidad signada por una historia y un destino
común. ¿Podrá la Psicología también ser parte de ese proceso?
Si miramos el mundo desde la perspectiva de la complejidad, no podremos, además, dar
definiciones

cerradas,

con

fronteras

rígidas.

Las

teorías,

las

metodologías

tienen

transversalidades enriquecedoras que nos llevan a recorrer fértiles territorios de frontera. Es por
esto que buscaré en los desarrollos de la perspectiva constructivista elementos que permitan
analizar sus contribuciones a la construcción del paradigma emergente de la Psicología Social
Comunitaria.
Los términos constructivismo y construccionismo social son utilizados indistintamente por muchos
autores. Kenneth Gergen afirma que el término constructivismo hace referencia al mismo
movimiento científico que el construccionismo social, pero que él prefiere este último para “retener
el vínculo con la obra primordial de Berger y Luckman La construcción social de la realidad “.
(Gergen, 1993. p. 10) En este trabajo consideraré la revisión que sobre la epistemología genética
realiza Rolando García y aportes de la Teoría General de los Sistemas a la terapia familiar y el
estudio de redes sociales y sistemas amplios.
2. El paradigma constructivista.
El término objeto de una ciencia define a “aquello que se estudia, sobre lo cual se desea conocer
o saber algo” (Sabino, 1986, p. 13).
Desde el paradigma de una ciencia se establece su objeto y su método, los problemas que entran
en los límites de la indagación científica y cuales quedan fuera de ella. “Los hombres cuya
investigación científica se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y
normas para la práctica científica”(Kuhn,1971, p.34) y se organizan como comunidades con cierto
grado de homogeneidad. Por ejemplo, “los psicólogos definen y tratan los problemas a partir de
condiciones que fijan lo que se puede y no se puede indagar”.(Castorina, 2002, p. 16.)
Guba y Lincoln definen paradigma como un sistema básico de creencias que aparece como una
cosmovisión que “determina, para quien lo sostiene, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo
en ella y la posible relación frente a ese mundo y sus componentes” (Guba y Lincoln, 1994, p.5)

Estos autores señalan que las creencias sustentadas por un paradigma responden a tres
cuestiones básicas interrelacionadas:
a. la cuestión ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad?
b. la cuestión epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo
que puede ser conocido?
c. la cuestión metodológica: ¿cómo puede el investigador encontrar aquello que cree debe
ser conocido?
Maritza Montero afirma que el paradigma es un “modelo constituido por un conjunto sistemático de
ideas que presenta relaciones e interpretaciones acerca de la actividad humana, de sus
productores, de su génesis, de sus efectos sobre los seres humanos y sobre la sociedad,
señalando modos preferentes de hacer para conocerlos ”(Montero, 1994, p.30). Los paradigmas
son construcciones históricas que responden a diferentes modelos del hombre que le dan
significado.
La perspectiva de la complejidad generó un nuevo espacio cognitivo que modificó el mapa de la
modernidad y abre la necesidad de superar los paradigmas rígidos, cerrados para intentar
construir “nuevas figuras del pensar” y del intervenir científicamente. (Najmanovich. 2005. Pág.21)
Rolando García define como “marco epistémico” a las nociones desde las cuales un investigador
trabaja y representa una particular concepción del hombre y del mundo, este marco “expresa la
tabla de valores del propio investigador” y nos lleva a analizar las raíces ideológicas de las teorías
científicas.”Los valores, explícitos o implícitos en el marco epistémico, están allí en acción desde
los primeros registros del dato empírico” (García, 2002, p 39)
El paradigma constructivista es un esfuerzo por superar el objetivismo del empirismo y el
relativismo de la psicología discursiva, que llevó a distintas formas de dualismo: interioridadexterioridad, organismo-sociedad, sujeto-objeto de conocimiento, teoría/práctica. El énfasis está
puesto en el significado.
¿Cómo responde el paradigma constructivista a las tres preguntas centrales planteadas por Guba
y Lincoln?
2.1. La cuestión ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad?
La realidad es concebida como un sistema complejo que sólo puede ser conocido parcialmente,
desde recortes intencionales realizados por el observador, en función de objetivos específicos.
Un sistema es la representación de ese recorte, es una construcción conceptual producida por el
investigador, con la cual representa las actividades más significativas que pudieron ser
visualizadas en el campo de trabajo.
Morin dice que un pensamiento complejo no es aquel capaz de brindar todas las respuestas sino
un pensamiento donde "siempre estará presente la dificultad"(Morin, 1995, p 421). La complejidad
integra al observador en su observación, implica búsqueda permanente de una totalidad que se
sabe inalcanzable. "La complejidad es el desafío, no la respuesta" (Morin, 1997, p 143)

La complejidad nos quita la certeza de una única manera de explicar la realidad, cuestiona la
racionalidad objetivista, nos obliga a transitar la incertidumbre, a abandonar los límites
supuestamente claros.
Un sistema complejo funciona como una totalidad, compuesto por diferentes procesos o
subsistemas en mutua dependencia, que se interdefinen. Es abierto, con intercambios
permanentes con el contexto.
El conjunto de las relaciones entre sus componentes constituye la estructura, “que da al sistema la
forma de organización que le hace funcionar como una totalidad” (García, 2002, p.17).
Un sistema complejo pone en juego procesos donde entran en interacción elementos que
pertenecen al dominio de diferentes disciplinas.
Podemos describir las siguientes peculiaridades de los sistemas complejos:
1. Un sistema tiene características que no pueden ser atribuidos a ninguno de sus
componentes en particular ni son el resultado de la simple adición de sus partes. Las
propiedades o el comportamiento de cada parte tiene efecto sobre el conjunto y este
modifica las partes. Se describe un enlace de causalidad circular entre sus componentes.
2. Los sistemas complejos son “no descomponibles o semi-descomponibles” ya que “sus
elementos sólo pueden ser definidos en función del resto” de los componentes del sistema,
no es posible aislar las partes ni modificar independientemente unas de otras. (García,
Rolando, 2000, p.68).
3. “Los sistemas explicables en términos de circularidad son sistemas donde la historia
cuenta. Lo que pasa en este momento está restringido por el operar del sistema. La
historia está encarnada en la estructura del sistema.”(Pakman, 1996, p. 21)
4. La evolución del sistema responde a una dinámica que difiere de las dinámicas propias de
sus componentes. Cada subsistema puede variar con procesos que tienen escalas
temporales y espaciales propias. Ello se agrega a la dimensión teleológica (de causalidad
final o propósito) de la totalidad.
5. El desempeño de un sistema está relacionado con:
a.

Su relación con el medio.(contexto)

b.

La jerarquía que se establece en la relación entre sistemas que permite distinguir
sistemas jerárquicos de organización.

Rolando García señala que un sistema representa un recorte de la realidad que se hace a partir
de diversos criterios. Los sistemas no tienen límites precisos ya que están inmersos en una
variedad de contextos, que se van insertando en dominios cada vez más amplios. Cuando
estudiamos un complejo empírico determinado no es posible analizar la totalidad de los elementos
que lo componen. El autor diferencia los datos de los observables, que implican una interpretación
o conceptualización del dato y los procesos son relaciones entre observables que se establecen
en base a inferencias.

Es inevitable fragmentar para estudiar o intervenir sobre estas totalidades. “El problema no reside
en que se fragmente la realidad, sino en la manera de hacerlo.” (García, 2002, p 19). En una
investigación, por ejemplo, la selección dependerá de sus objetivos y del tipo de preguntas que se
formulen; esto está determinado, además, por la concepción del mundo y del hombre presente en
el marco epistémico del investigador.
García señala dos principios que caracterizan la evolución de un sistema complejo:
a.

Organización

por

niveles,

interdependientes

y

semi-autónomos,

organizados

jerárquicamente. Cada nivel tiene contornos o fronteras con condiciones variables que
determina el tipo de intercambio o flujo entre niveles.
b.

Los cambios del sistema se producen por reorganizaciones sucesivas, producto del
interjuego entre los mecanismos perturbadores y equilibradores, procedentes del exterior y
que modifican las condiciones de contorno y por factores internos.

Esta evolución sistémica se da en procesos generativos, de construcción proactiva, que provoca
reorganizaciones sistémicas que enriquecen las formas anteriores. Esto podría representarse con
una forma helicoidal, de vaivén hacia delante y hacia atrás, donde cada retorno se realiza en otro
plano. La perspectiva generativa privilegia las oportunidades emergentes singulares de cada
proceso, el sistema se abre a estructuras posibles.
2.2. La cuestión epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo que
puede ser conocido?
Dice Rolando García: “Recordemos que para un constructivista la pregunta ¿Qué es lo que
conocemos? es solidaria de la otra pregunta crucial ¿cómo es que llegamos a conocer?” (García,
2000, p. 190).
“El conocimiento se construye mientras se van desarrollando los instrumentos para su
construcción, en una interacción dialéctica” (García, 2000, p. 110); la organización de las
experiencias y de las representaciones son procesos mutuamente determinados.
En la historia del pensamiento sistémico fue Heinz von Foerster quien introduce el término de
“cibernética de segundo orden” o “cibernética de los sistemas observantes” para comenzar a
incorporar al observador como constructor de la realidad observada. “El objeto de estudio pasa a
constituirse en el observador observando su propia observación”. (Jutoran, 1994, 9)
En este punto, la cuestión de la relación entre el que conoce y lo conocido y el aspecto
metodológico parecen fundirse.
“El constructivismo es una teoría del conocimiento activo” (von Glasersfeld, 1989, p.49), el
conocimiento surge a partir de la construcción de “formas organizativas” de las propias acciones,
que permiten ir incorporando nuevos elementos del entorno, los cuales irán adquiriendo nuevas
significaciones. (García, R, 2002, p. 102).

El constructivismo ubica los problemas que tradicionalmente se consideraban en dominios
separados: la epistemología y la ontología en un mismo proceso constructivo, situado en esa
relación dialéctica, creativa, indisociable, entre Sujeto y Objeto del conocimiento.
Desde la propuesta epistemológica constructivista este proceso tiene diferentes niveles de análisis
interrelacionados e interdependientes:
a.

La organización del material que proviene de las investigaciones empíricas: datos,
observables y procesos. Para la Psicología Social Comunitaria (PSC) este material es
la comunidad, sus redes y organizaciones, las construcciones de significado que en
ella surgen, etc.

b.

La teoría que da cuenta del material estudiado en el nivel anterior: la PSC organizada
como sistema cognoscitivo, como rama de la Psicología con objeto, teoría y método.

c.

El

tercer

nivel

de

análisis

corresponde

al

de

la

teoría

de

la

ciencia

o epistemología entendiendo por tal “el estudio crítico de las ciencias, dirigido a
determinar su valor, su fundamento lógico y su campo de acción” (García, 2000, p. 15)
En este punto podemos afirmar que el observador y los sistemas observados constituyen un
sistema cognoscitivo complejo semi-descomponible; el psicólogo comunitario se define como tal a
partir de su interacción con los procesos comunitarios en los que trabaja y a partir de los que
realiza, con otros, sus distinciones conceptuales.
El constructivismo aparece aquí como una instancia superadora de la dicotomía teoría-práctica o
ciencia-técnica, los procesos de construcción del conocimiento son inseparables de los
mecanismos con los cuales se desarrollan.
Para este paradigma el conocimiento científico se desarrolla dentro de un proceso general de
producción de conocimiento y significado, que a partir de lo que Rolando García caracteriza como
“principio de continuidad funcional del sistema cognoscitivo” integra la ciencia con el resto de las
producciones culturales. Aquí queda planteada la superación de otra dicotomía: conocimiento
vulgar- conocimiento científico, permitiendo analizar la continuidad y complementariedad entre
saberes.
Los paradigmas científicos están contenidos en paradigmas sociales que responden a
cosmovisiones particulares, a diferentes modelos de hombre y de sociedad.
La producción de conocimiento es siempre un proceso social e históricamente determinado.
Es en la relación entre el Sujeto ( individual y social) y el Objeto donde se realiza el recorte que le
permite al científico distinguir el sistema de análisis o intervención, el foco dentro de un horizonte.
Esta distinción es la que para von Foerster abre un “puente entre el conocimiento y la ética”
(Jurotán, 1994, p. 21). El conocimiento científico deja así de ser objetivo, a-histórico, a-ético,
individual, “resultado de la aplicación impersonal de reglas metodológicas descontextualizadas”
para poder considerarlo como “responsabilidad de personas en intercambio activo y comunal”
(Gergen, 1993, p.18). “Las descripciones del mundo son en sí mismas una forma de acción social
que tiene consecuencias verificables sobre el mundo” (Molinari, 2002, p.7)

Lo que debe marcar la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo que puede ser conocido
es la ética, que para Maturana surge de la necesidad de reflexionar sobre las “consecuencias de
las acciones de algunos seres humanos sobre otros seres humanos”. (Maturana,1997, p.100).
En este punto el paradigma constructivista se encuentra con el dialéctico al afirmar que los juicios
de valor no son exteriores a los sistemas complejos, sino que forman parte de su complejidad. “El
valor forma parte del ser concebido como ser complejo” (Samaja, J. 2002). Esta posibilidad de
adjudicar valores se relaciona con la organización jerárquica y funcional entre subsistemas, las
posibilidades de equilibración entre el todo y las partes y su representación narrativa.
2.3. La cuestión metodológica: ¿cómo puede el investigador encontrar aquello que cree debe ser
conocido?
Entendemos por método al camino que permite acceder al conocimiento científico, se construye
conjuntamente con la teoría. Se denomina metodología al terreno específicamente instrumental
(técnicas, procedimientos, herramientas). (Sabino, 1986, p.28).
Rolando García citando a Goldmann afirma: “ El problema del método en ciencias humanas
consiste en hacer recortes de los datos empíricos en totalidades relativas, suficientemente
autónomas como para servir de marco de un trabajo científico” (Garcia, 2000, p.39).
Guba y Lincoln afirman que la hermenéutica y la dialéctica son los componentes básicos de una
metodología constructivista.
La hermenéutica posibilita el análisis y comprensión de los procesos intersubjetivos de producción
de significados. Estas metodologías permiten generar los dispositivos adecuados que den “cuenta
de los diversos momentos estructurales de la intersubjetividad, ” con variables en diferentes
niveles jerárquicos dentro de sistemas complejos. (Bischoffshausen, 2002, p.113)
La dialéctica se incorpora desde una fuerte influencia de la filosofía marxista, permite trabajar con
las nociones de cambio y conflicto.
Para este paradigma las diferentes herramientas metodológicas permiten organizar los datos
empíricos sobre los cuales realizamos el recorte en totalidades que constituyen el sistema
cognoscitivo. Los datos empíricos son siempre “interpretaciones de los datos sensoriales” (García,
2002, p. 44) e involucran ya un primer nivel de construcción hermenéutica.
El proceso metodológico requiere de diferentes momentos o niveles interpretativos, que tienen
entre sí bucles y retroalimentaciones y que generan una verdadera interacción dialéctica entre
teoría y experiencia.
Los procedimientos metodológicos a utilizar ponen en juego mecanismos de abstracción,
generalización, diferenciación e integración, construcción de observables, coordinaciones,
tematizaciones, etcétera.
Los sistemas complejos requieren de metodologías interdisciplinarias para su estudio. Todo
estudio interdisciplinario parte de la construcción de un marco epistémico común, sin él es muy

difícil la acción coordinada. No hay interdisciplina si no se logra construir un equipo de trabajo, que
permita convergencia, complementación y articulación de diferentes dominios disciplinares.
El trabajo interdisciplinario más que un logro es un esfuerzo de cooperación constante.
En PSC la metodología buscará la posibilidad de generar “contextos dialógicos” (Fuks, 2000, p.1)
que posibiliten la exploración - deconstrucción -recreación de las construcciones sociales en
juego.
La metodología es un proceso comunicacional, que se despliega en el encuentro entre narrativas
diversas.
Se privilegian las metodologías participativas y las basadas en la investigación-acción que como
su nombre lo sugiere “condensan los métodos de investigación que reconocen expresamente un
doble objetivo en el proceso de producción de conocimiento: el de investigar y el de
actuar/modificar algo de lo investigado” (Fuks, 2000, p.2). Éste es -con frecuencia- el tipo de
investigación que se desarrolla en los programas comunitarios en los que se intentan incrementar
los recursos de un sector de la población para la transformación de sus condiciones de existencia
y de esta intencionalidad es que ha surgido el énfasis en la dimensión participativa.
El encuentro dialógico entre las distintas perspectivas que emergen en el horizonte comunitario
posibilita “la producción colectiva de conocimientos, recrea al productor como co-productor”
(Bialakowsky, 2003. p. 2), tanto en la convergencia como en la divergencia.

“La práctica del método coproductivo de investigación supone una metodología particular que le
es propia y requiere una revisión de las normas metodológicas tradicionales. En primer lugar la
coproducción en sí representa un espacio discursivo, por lo tanto exige a los participantes poner
en juego sus representaciones y apropiaciones mutuas, estas cesiones implican una construcción
constructiva y discursiva, se instaura entonces una ética discursiva que requiere un
reconocimiento de los fundamentos de la práctica y la posibilidad de los intercambios. En segundo
lugar, las técnicas se subordinan al marco epistémico y no a la inversa, ya que lo usual en los
enfoques disciplinarios, es que quedan determinados por la utilización de los instrumentos
técnicos. En tercer lugar, el descubrimiento de los niveles de intervención (macro- meso- micro),
supone la posibilidad de reflexionar sobre las instituciones como parte de un proceso social de
trabajo” (Bialakowsky, 2003. p. 3)
Esta co-producción dialógica requiere de una ética capaz de revisar los “limites que el lenguaje
establece para nuestro mundo” (Rivera, 2001, p. 93), el monto de violencia que ejercemos al
transformar un dato en observable o al describir las relaciones como procesos específicos. La
ética es en este punto un ejercicio reflexivo constante, crítico, legitimador de la metodología.
2. El objeto de la Psicología Social Comunitaria desde el horizonte de América Latina.
Rodolfo Kusch, desde una mirada antropológica, diferencia el modo de conocer latinoamericano
del de la ciencia positiva occidental que considera la realidad por fuera de la subjetividad y la
acción como un proceso posterior al conocimiento (Kusch, 2000. p 277.) En la cultura popular

latinoamericana se conoce con el corazón, aparece una estrecha relación entre el saber y los ritos
populares, el saber es compromiso del sujeto de hacer crecer algo. La ciencia es parte de una
cultura, una historia, y forma parte del modo de estar en el mundo del hombre.

“Mientras escribo estas líneas veo por mi ventana un árbol. Este pertenece a la
dura realidad. ¿Si yo me muero, el árbol quedará ahí? No cabe ninguna duda.
¿Pero no podría pasarle al árbol lo que a nosotros cuando muere un familiar
querido? ¿En este caso qué lamentamos más: la ausencia definitiva del familiar
o más bien la hermosa opinión que él tenía de nosotros. ¿Le pasará lo mismo
al árbol? Yo siempre lo he visto hermoso, y mi vecino quien es muy práctico, ya
no lo verá así. Cuando yo muera morirá mi opinión sobre el árbol...” ( Kusch,
2000. T1 p. 246.)
Paulo Freire, a partir de su Pedagogía del Oprimido, resalta el carácter dialógico del conocimiento;
“existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo; el mundo pronunciado, a su vez,
retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento.
...la palabra verdadera es trabajo, es praxis...nadie puede decir la palabra verdadera solo...el
diálogo es este encuentro de los hombres mediatizados por el mundo...”(Freire, 1970, p.104).
Freire describe a lo largo de sus obras la “permanente tensión entre la conciencia y el
mundo”(Freire, 1993. p.96).
¿No es esta una mirada constructivista? ¿Qué fractura se produjo en la construcción histórica de
los sistemas de conocimiento en la psicología que nos llevó a alejarnos de nuestros orígenes e
incorporar una mirada ajena? La historia de la ciencia sólo puede entenderse desde la historia de
los pueblos. . “Hacer historia significa poner en juego la verdad del presente” (Kusch, 2000, T1
p.71)
Las construcciones científicas, en tanto sistemas complejos, están sujetas a tensiones que
marcan los momentos de cambio y equilibración paradigmática. Las tradiciones conceptuales
generan una inercia que las lleva a su reproducción, impactan en la delimitación de las
definiciones, en la demarcación de las áreas problemáticas y están relacionadas con el momento
histórico en que se generan y expanden. No es sencillo describir las condiciones que dan origen a
los cambios paradigmáticos.
En Argentina, en momentos de democracia restringida, los desarrollos conceptuales de la
Psicología trabajan con el concepto de “déficit” (enfermedad, criminalidad, discapacidad) y en los
períodos democráticos estos desarrollos apuestan a los “aspectos prospectivos posibilitadores de
un sujeto participante” (Rossi, 1999, p. 4).
Son de resaltar los aportes de Bleger, Pichon Rivière, Ulloa que en la década del 60, hablaban ya
de intervenciones comunitarias en estructuras complejas (Chinkes, Lapalma, 1991, p.32). Los
golpes de estado del 66 y del 76 desmantelaron los avances que se habían logrado en el campo
de la Psicología Social.

Sergio Visacovsky, en su libro El Lanús analiza con agudeza los efectos que la última dictadura
tuvo en la construcción histórica del psicoanálisis en la Argentina a partir de una investigación
sobre los distintos momentos del Hospital Aráoz Alfaro u Hospital Interzonal de Agudos Evita,
mostrando como se tuvieron que abandonar modalidades de trabajo colectivas, de fuerte
compromiso social. Allí el “movimiento comunitario contribuyó al cuestionamiento del modelo
manicomial y el poder centrado en la figura del médico..”.se logró transferir “importantes cuotas de
decisión en manos de los pacientes, sus familias y del personal no médico”,.. por otro lado “la
concepción interdisciplinaria de la atención, permitía la participación de sociólogos, antropólogos,
psicólogos y asistentes sociales...”(Visacovsky, 2002, p.207). Muestra además las consecuencias
arrasadoras del terror, la represión y la exclusión en las dinámicas institucionales de producción
de conocimiento y salud.
¿Estamos en un momento de cambio paradigmático en la Psicología Latinoamericana? ¿Puede
ser la Psicología Social Comunitaria una de las formas de expresión de esta evolución
paradigmática?
Varios autores definen a esta nueva rama de la Psicología como en estado “pre-paradigmático” y
describen algunas características del paradigma emergente, que afirman se ha venido
construyendo desde las últimas décadas del siglo XX en América Latina. (Ver Ferullo, 2000;
Montero, 1994, Wiesenfeld, 1994; Chinkens- Lapalma, 1991; Serrano García y Vargas Molina,
s/fecha; Saforcada, 1992).
Realizaré a continuación una comparación entre este paradigma emergente y las características
del paradigma constructivista descripto en la primera parte del presente trabajo.
Paradigma emergente en la PSC Latinoamericana. Paradigma constructivista La cuestión
ontológica “El objeto de la psicología es esencialmente histórico... debe ser ubicado en el devenir
y está constituido por hechos cultural y espacialmente anclados” (Montero, 1994, p.27/35). Los
sistemas explicables en términos de circularidad son sistemas donde la historia cuenta. La historia
está encarnada en la estructura del sistema. La comunidad es analizada como un sistema
complejo, compuesta por múltiples subsistemas (cultural, económico, social, etc). Forma parte de
la sociedad como sistema global (Martín-Baró,1989) Un sistema es la representación del recorte
que el científico hace de la realidad para su estudio. Es una construcción conceptual producida
por el investigador, con la cual representa las actividades más significativas que pudieron ser
visualizadas en el campo de trabajo. “El conflicto es parte de la acción humana, por lo tanto su
estudio debe estar incluido en el objeto de la psicología comunitaria” (Montero, 1994, p. 38)
Conflicto y cambio son parte de los sistemas complejos. La cuestión epistemológica. La realidad
social es una construcción cotidiana, de carácter simbólico, que debe ser orientadora de los
estudios psicológicos. El trabajo científico no puede silenciar los conflictos de poder que se ponen
juego en su desarrollo. Los valores forman parte de la complejidad de los sistemas humanos. Esto
nos remite a la relación dialéctica entre sujeto y contexto, a la interdependencia de niveles, a la
visión ética de la ciencia. El psicólogo no es el único portador del conocimiento. Valoración del

saber popular. Continuidad funcional del sistema cognoscitivo. Énfasis en los procesos más que
en los estados. Sistemas con procesos generativos en evolución permanente La ideología como
objeto central de estudio Todo marco epistémico tiene valores implícitos o explícitos que
responden a diferentes cosmovisiones. La cuestión metodológica. Autogestión y participación en
las metodologías. “Relación dialógica entre sujeto investigante y sujeto investigado” (Montero,
1994, p. 36) Uso de metodologías dialógicas. Se debe buscar que “los seres humanos, en uso de
sus capacidades y potencialidades, adquieran conciencia y control sobre sus vidas y
circunstancias vitales” (Montero, 1994, p. 39) Relación dialéctica entre conocimiento y acción.
Superación de la dicotomía entre teoría y práctica. Valoración de metodologías interdisciplinarias.
Los sistemas complejos tienen componentes que pertenecen al dominio de diferentes disciplinas.
Podemos decir que la PSC Latinoamericana está fundada en lo que Alipio Sánchez Vidal describe
como Modelo del Cambio Social; su objetivo es la modificación de “los sistemas normativos,
relacionales y teleológicos (fijación de metas) que lo gobiernan y que afectan a la vida y relaciones
(horizontales y verticales) de sus miembros. (Sánchez Vidal, 1996, p. 167). Martín-Baró define la
liberación como horizonte de la Psicología, el deseo de cambio está motivado en él, por la
conciencia del padecimiento de las mayoría populares latinoamericanas y la causalidad sistémica
de esta situación. Subraya el carácter político de la ciencia. “La PSC en América Latina supone
siempre un fondo político, no en el sentido estrecho del partidismo, sino en el sentido de la
ciudadanía” (Montero, 1994, p. 31)
Para Maritza Montero el objeto de la PSC es el “estudio de los factores psicosociales que permiten
desarrollar, fomentar, mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su
ambiente individual y social, para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos
ambientes y en la estructura social” (Ferullo, 2000, p. 47)
3.- Dimensión ético-política.
Pensar la subjetividad en su contexto social es una tarea “al mismo tiempo cognitiva, ética y
política” (Najmanovich.2005. Pág.97) dimensiones éstas últimas que se agregan a la construcción
paradigmática, tal como la plantea Maritza Montero:
1. Dimensión ética: que requiere de la explicitación de los valores desde los que se trabaja. La
perspectiva ética se basa en el respeto de la dignidad y derechos de todos los hombres, considera
al Otro como actor social, promueve autonomía y protagonismo en grupos y movimientos
comunitarios, valora los recursos propios de cada comunidad.
2. Dimensión política: La política se refiere al ámbito de lo público, a la circulación del poder, al
ejercicio de la ciudadanía.
Isaac Prilleltensky, desarrolla el concepto de validez psico-política de las intervenciones
comunitarias. Esta noción lleva a indagar sobre el poder, que es ubicuo y se pone en juego en
toda relación social. Establece la validez de transformación, es decir la capacidad potencial de la
intervención para “promover bienestar personal, relacional y colectivo, reduciendo las

desigualdades del poder”, incrementando la participación y el compromiso. (Prilleltensky. 2003.
Pág. 30).
Esta perspectiva, que interroga acerca de la dimensión ético-política de nuestras prácticas
psicológicas, subraya algunas características a este paradigma emergente:
1.- Carácter histórico de la psicología: El objeto de estudio y las estrategias de intervención
psicológicas deben ser reconocidos en su matriz socio-histórica.
Resaltamos aquí el concepto de memoria histórica, que no solo permite recuperar el pasado, sino
analiza la forma en que ese pasado resignifica y construye el presente. La memoria, como
práctica social, dice Gaborit, “es una actividad continua de producción, reproducción y alteración
de la realidad”, (Gaborit. 2005. Pág. 126). Estudiar la memoria implica simultáneamente estudiar el
olvido, que es el silencio de la memoria.
“La memoria y el olvido se ejercitan tanto desde los poderes establecidos como desde las
múltiples resistencias que los confrontan y evaden. Las luchas por el poder son también luchas
por la memoria” (Calveiro. 2005. Pág 115.)
La teoría y las prácticas profesionales también se elaboran desde construcciones históricas, que
incorporan memorias y olvidos, en función de los intereses que tienen más poder.
2.- Incorporación del conflicto: El conflicto forma parte constitutiva de la vida del hombre. Conflicto
proviene del latín CONFLUERE (fluir con otro) Es percibido como tensión, cuando individuos o
colectivos sociales son sometidos a fuerzas que se oponen o excluyen mutuamente. Tiene
componentes subjetivos y vinculares.
Los conflictos se construyen en el interjuego de diferentes estructuras (sistemas valorativos,
representaciones sociales, sistemas de poder, etc.) y se expresan a través del lenguaje, en la
interacción, en un contexto determinado.
Los conflictos son un llamado a realizar cambios, son expresión de situaciones de crisis que
provocan la necesidad de redefinir relaciones. Estas son inevitables y suelen expresarse en
tensión, aumento de la incertidumbre sobre el futuro, sufrimiento, confrontación, competencia,
quejas, disputas, violencia.
Los conflictos humanos se desarrollan en la comunicación. Los conflictos son relatados por cada
una de las partes, a partir de su propia experiencia, utilizando los canales y significados
disponibles. "Los individuos en sus procesos de construcción del mundo, están limitados por las
creencias, los mapas y las premisas que tienen acerca del mundo"(Fruggeri. 1996. Pág. 35)
La valoración que se hace del conflicto no depende sólo de sus componentes concretos sino
también del significado que las personas le asignan a través de la construcción social del mismo.
No nos encontramos entonces frente a realidades tangibles sino frente a relatos que nos hacemos
a nosotros mismos y le hacemos a los demás.

Vemos entonces que el problema no radica en la existencia del conflicto sino en la forma de
percibirlo, transitarlo e intentar resolverlo. Está presente en una misma situación la perspectiva de
amenaza y la posibilidad de crecimiento.
Rescato nuevamente el concepto de resistencia, a veces silenciosa y dolorida, frente a conflictos
que no pueden resolverse por diferencias de poder muy significativas. A veces, todo lo que
podemos hacer desde nuestras intervenciones es acompañar este tipo de resistencia, desde un
discurso oculto primero y paulatinamente más visibilizado.
La psicología comunitaria incorpora el conflicto, la afronta y lo transita con estrategias diferentes.
3.- Necesidad de incluir la perspectiva de los oprimidos:
Maritza Montero afirma que no podemos hacer solamente psicología desde la perspectiva del
hombre promedio, generalmente de nivel socio-económico medio o alto, no podemos adoptar en
el estudio de los fenómenos psicosociales únicamente el punto de vista de quienes tienen poder y
trabajar solo en función de sus intereses. (Montero. 1994. Pág.37).
En este punto no existe la neutralidad, ni en el modo de producir conocimientos ni en los
resultados que produce. ” (Montero. 1994. Pág.38).
Si no nos interrogamos acerca de la dimensión ético-política de nuestras prácticas, solo
actuaremos en función de los intereses de los que tienen más poder, invisibilizados bajo una
supuesta neutralidad.
Se reconfigura así el rol del psicólogo comunitario como agente y facilitador del cambio social, lo
cual supone una toma de conciencia de nuestra inserción social y de los intereses históricos a los
que servimos.
Ignacio Martín-Baró se cuestionaba sobre la relevancia social de la psicología y la necesidad de
ubicarse desde la perspectiva de las víctimas para lograr un proceso de reparación social.
¿Qué tipo de poder ponemos en juego en una intervención? ¿Cómo lo hacemos circular? ¿Cómo
nos enfrentamos, si es necesario, a un poder que restringe, que totaliza, que impide el crecimiento
de la multipliciad? ¿Cómo circula el poder que se desprende del saber? ¿Cómo integrar el modo
de conocer de los profesionales con el modo de conocer de los sectores populares?
Esta mirada hacia el poder es, sin duda, una mirada política sin entendemos por tal esa capacidad
de cuestionar la trama social existente, el lazo social instituido. “La política es un pensar-hacer con
capacidad de subvertirse a sí misma y de esa manera interrumpe la vigencia de los lazos
existentes, porque no es su expresión sino su excepción.” (Cerdeiras. 2002. Pág. 42)
La mirada ética es promotora permanente de indignación y ella nos lleva a incidir en la
construcción de nuevas relaciones humanas y participar de un proyecto donde el fin sea el
hombre . (Rozas Pagaza. 1998. Pág 13.)
La ética es aquello que nos devuelve nuestra dignidad de seres humanos... “No es casual, que la
palabra dignidad tiene encerrada en sí la palabra fuego (igneo). La dignidad del ser humano es el

fuego interior que nos hace ser humanos. La ética es el cuidado de este fuego ” y nos in-dignamos
(nos encendemos) cuando esa dignidad está herida.” (García. 2000.Pág. 5)
Conclusiones:
El análisis y reflexión sobre el material bibliográfico me permitió encontrar enriquecedores
convergencias entre las tradiciones científicas analizadas: la psicología genética, la psicología
sistémico-relacional y la psicología comunitaria latinoamericana.
Sus desarrollos teóricos tienen supuestos paradigmáticos comunes referidos a cuestiones
ontológicas, epistemológicas y metodológicos.
Los distintos autores latinoamericanos citados tienen diferentes matices en el recorte que realizan
del objeto de estudio de la Psicología Social Comunitaria; lo que los une es la noción de
complejidad sistémica, la dimensión ética e histórica de la tarea científica, el análisis de la
construcción colectiva de significados, el énfasis en el análisis de procesos, el uso de
metodologías que superan la dicotomía entre teoría y práctica, el compromiso por la construcción
de una comunidad más justa.
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Resumo
O Processo de Psicoterapia fundamentado na perspectiva Sócio-Histórica é o objeto de estudo do
presente trabalho. O objetivo da psicoterapia, as técnicas de intervenção, bem como a
fundamentação teórica, são descritas ao longo do artigo, demonstrando o modo de atuação do
grupo de psicólogos e psicoterapeutas do IPAF – Instituto de Psicologia Aplicada e Formação que
atuam nos consultórios de acordo com essa concepção teórica. Conceitos como Zona de Próximo
Desenvolvimento, consciência, linguagem, atividade, desenvolvimento humano, são trabalhados
no processo de psicoterapia.
Palavras Chaves: Psicoterapia, Sócio-Histórica, Zona de Próximo Desenvolvimento, Linguagem,
Desenvolvimento.
Abstract
The object of study of this article describes the psychotherapy process supported in the Social
Historical Approach. The goal of psychotherapy, the general techniques of intervention, and the
theoretical approach are developed in this article showing how the group of psychotherapists and
psychologists of IPAF – Institute of Applied Psychological and Training work. These professionals
work with their clients using the Social-Historical Approach. Concepts as Zone of Proximal
Development, conscience, language, activity, and human being development are applied in the
Psychotherapy Process.
Key words: Psychotherapy, Social–Historical, Zone of Proximal Development, Language,
Development Human Being.

Todo o psicoterapeuta precisa de um suporte teórico para a sua prática. Através da sua
conceitualização da mente humana e do seu desenvolvimento, o qual deve incluir uma teoria de
mudança. O psicoterapeuta criará um conjunto de técnicas de intervenção e um posicionamento
relacional adequados para si próprio.

Desde 1996, o nosso grupo tem vindo a desenvolver uma abordagem psicoterapêutica baseada
nos estudos de L. Vygotsky e dos seus colegas e companheiros Luria, Leontiev, Zeigarnik, entre
outros.
Numa primeira fase, este projeto baseou-se no trabalho clínico de Rita Mendes Leal nas décadas
de 70 e 80, onde uma teoria de mudança deriva da relação entre terapeuta e paciente, como
recurso os instrumentos mediadores, tais como, os brinquedos e a linguagem.
Assim, a psicoterapia é reconhecida como uma construção mútua. Tal como escrito em relação à
Psicologia

do

Desenvolvimento,

Educacional,

Social,

também

em

contexto

clínico

e

psicoterapêutico, a zona de próximo desenvolvimento é um “local mágico onde as mentes se
encontram, onde as coisas não são iguais para todos os que as vêem, onde os significados são
fluidos, e onde a construção de um indivíduo pode preencher a de outro...” (Newman, Griffin e
Cole, 1989, p227). Através da internalização, as formas interpsicológicas (sociais / relacionais)
são transferidas para as formas intrapsicológicas (pessoais) de significados.
Para isto, o psicoterapeuta utiliza técnicas gerais e específicas, tais como análise contingente,
compreensão empática e nomeação, criando uma relação onde o paciente pode construir novos
significados e sentidos, lidando com as suas necessidades e motivos. Isto facilita e/ou promove os
processos de formação partilhada e o registro individual de significados: consentidos pelo próprio,
na relação com uns outros e apontados ou nomeados por ambos como algo exterior. Modelos
concretos de trocas recíprocas e alternantes entre eventos /coisas /indivíduos são indicadores de
atenção alocada, gerando tensão e sugerindo uma busca partilhada para a compreensão do
significado da ocorrência de eventos em vai-e-vem.
Em Portugal e no Brasil um grande número de psicoterapeutas trabalha com adultos
diagnosticados como psicóticos, psicopatas e neuróticos, com bons resultados.
Tal como escreveu Aléxis Leontiev (1972), “o verdadeiro problema não está na aptidão ou
inaptidão das pessoas para se tornar dono das aquisições da cultura humana, fazer delas
aquisições da sua personalidade e dar-lhes a sua contribuição. A essência do problema é que
cada humano tenha a oportunidade prática de tomar o caminho de um desenvolvimento sem
bloqueios” (p. 283).
Esta idéia pode ser encontrada em Rita Leal a qual enfatiza que cada humano pode tornar-se
mais feliz, inteligente e produtivo, se o ambiente social e relacional lhe fornecer uma relação
recíproca e alternante e a oportunidade para apreender a cultura.
Para que a realidade do mundo envolvente – o mundo dos objetos – ganhe da existência para o
humano, são necessárias duas condições: 1) que o humano exerça uma atividade efetiva sobre
os objetos, uma atividade efetiva relativamente aos fenômenos objetivos ideais criados pelo
humano – a linguagem, os conceitos e as idéias, produtos da sua história. Para entender os
eventos da sua própria vida, é também necessário que o humano exerça uma atividade efetiva
sobre esses eventos, um produto da sua história. Podemos encontrar esta concepção em Rita
Leal, com a instrução técnica terapêutica de que o psicoterapeuta deve esperar pela iniciativa e

pelo tema do paciente e este deve verbalizar o evento; 2) Rita Leal (1975) identifica também a
uma segunda condição de Leontiev: a comunicação, encarada na sua forma inicial de atividade
partilhada ou na relação verbal intensamente estudada por ela e objetivamente apresentada como
o padrão inato de contingência à própria iniciativa.
De acordo com a concepção teórica de Vygotsky a resposta da criança ao ambiente no início é
dominado por processos naturais, particularmente aquele que são disponibilizados pela herança
biológica. Mas através da constante mediação pelo adulto, os processos psicológicos mais
complexos começam a tomar forma. Inicialmente, este processo pode ocorrer apenas dentro da
relação da criança com o adulto. Os processos são interpsíquicos, ou seja, são partilhados entre
dois sujeitos. Nesta fase, os adultos são agentes externos fazendo a mediação do contato da
criança com o mundo. Mas conforme a criança cresce, os processos que antes eram partilhados
com os adultos tornam-se internalizados e trabalhados internamente na criança, ou seja, as
respostas mediadas para o mundo transformam-se em processos intrapsíquicos.
Na psicoterapia estes processos podem ocorrer apenas na interação do paciente com o
psicoterapeuta. Estes processos são interpsíquicos, ou seja, são partilhados entre dois sujeitos.
Nesta fase, o psicoterapeuta é um agente externo que medeia a relação do paciente com o
mundo. Mas porque a mudança ocorre, os processos que antes eram partilhados com o
psicoterapeuta tornam-se internalizados e acontecem dentro do paciente, as respostas mediadas
para o mundo torna-se um processo intrapsíquico.
A interação externa dos humanos com outros humanos se for alterada, alterar-se-á a consciência,
atitude do humano com o meio, consigo próprio e com os outros.
Certamente não refiro que o paciente é uma criança. Mas alguns aspectos do seu Eu, a sua
consciência dos Outros e a sua consciência das relações com os eventos da vida não estão ainda
na sua consciência e não permitem que ele tome a sua vida nas suas mãos, o que significa que a
resposta reflexiva não é ainda uma atitude. O desenvolvimento de si próprio pode ser indicador da
maturidade, da personalidade.
Como aparece nos trabalhos de Vygotsky e Luria é através do discurso, que uma função
interpsicológica partilhada por duas pessoas, mais tarde se transforma num processo
intrapsicológico de organização da atividade humana e, o humano controla a resposta impulsiva à
estimulação externa e o seu comportamento passa a ser determinado por uma “rede semântica
interna” (Vygotsky e Luria, 1999, p.221) e que reflete, geralmente, a situação envolvente,
reformula os motivos que estão na base do comportamento e dá o caráter consciente à atividade
humana.
No trabalho psicoterapêutico, o paciente modifica o campo psicológico ou cria para si próprio uma
nova situação no seu campo e muda o seu estado, absente de sentido, num outro, com sentido.
O problema que é apresentado à psicoterapia é o problema da consciência. A consciência é a
forma mais elevada de reflexo da realidade: ela não é dada à priori, não é imutável nem é passiva,

mas sim construída pela atividade e usada pelos humanos para se relacionarem com o ambiente,
não só com a sua adaptação às diversas situações, mas também com uma nova estrutura.
Neste processo, tanto o paciente como o psicoterapeuta utiliza a linguagem. Na abordagem sóciohistórica, a linguagem é o elemento mais importante na sistematização da percepção; porque as
palavras são elas próprias, um produto do desenvolvimento sócio-histórico, elas tornam-se
instrumentos para a formação de abstrações e generalizações e permitem a transição de reflexos
sensoriais imediatos (não mediados) para o pensamento mediado. Assim, estas categorias
surgem através da reorganização da atividade cognitiva que acontece sob o impacto de um novo
fator: o fator social / relacional.
Na teoria sócio-histórica de Vygotsky, a idéia de que o significado de uma palavra é um processo
volutivo – que a palavra significa diferentes coisas em diferentes idades (estádios), refletindo o
fenômeno de diferentes formas – é suportada na suposição de que os processos psicológicos que
controlam o uso das palavras são eles próprios sujeitos à mudança.
Luria refere (1976) que nós podemos realmente acreditar que a autoconsciência é um produto do
desenvolvimento sócio-histórico. Primeiro o comportamento é um reflexo da realidade externa
natural e social; mais tarde, através da influência mediadora da linguagem, podemos encontrar a
autoconsciência nas suas formas complexas. Desta forma, temos que olhar para a
autoconsciência como um produto da consciência do mundo externo, do Eu e dos Outros.
Como escreveu Vygotsky (1934), “a consciência não surge como um passo superior e necessário
no desenvolvimento de conceitos dentro da consciência, ela surge sim a partir do exterior”.
(Vygotsky 1934, p. 282). E é este o papel que o psicoterapeuta desempenha, como Outro –
exterior – na psicoterapia. O social se constrói nos humanos através dos sistemas interiorizados
transpostos das relações sociais para a personalidade.
A psicoterapia é um contexto social/relacional que permite a construção de conceitos superiores,
como conceitos científicos (ou artificiais) na vida do paciente. Por vezes o humano tem conceitos
contraditórios sobre os seus acontecimentos de vida, como por exemplo, na neurose. Durante a
relação terapêutica, tal como no desenvolvimento, a contradição é compreendida quando ambos
os conceitos, sobre os quais foi feito um julgamento contraditório, se transformam numa estrutura
única e superior de um conceito que está para além dos outros dois. É nesta altura que nós
percebemos que produzimos dois julgamentos opostos e que criamos um novo sentido. Não
porque alguém nos falou dele, mas porque elaboramos os dois. E para isto nós precisamos de os
verbalizar. E para isto precisamos de um Outro disponível em relação dialógica conosco. É este o
conceito de mudança no desenvolvimento, e também na psicoterapia.
A escolha do assunto é apresentada ao psicoterapeuta pelo paciente, na sua atividade principal.
O paciente fala de um assunto sobre o qual está a tentar criar um sentido. Isto ajuda o
psicoterapeuta a identificar zonas de próximo desenvolvimento e encontrar um caminho para
trabalhar com o seu paciente.

Tal como no desenvolvimento, os conceitos espontâneos necessitam de um sistema que lhes
permita tornarem-se conscientes e se transformarem em conceitos científicos (ou artificiais), o
trabalho psicoterapêutico permite criar esse sistema. E este sistema é o que é novo neste
processo de construção da mente. Como sabem, o significado de uma palavra é uma
generalização que separa o significado da palavra em si. O mesmo acontece com o sentido. E o
sentido com muito maior independência da palavra, como apresentado por Vygotsky e Mikhail
Bakhtin. O significado, enquanto forma dinâmica, é o instrumento para o trabalho do
psicoterapeuta. A linguagem não é um produto acabado do pensamento. Quando é transformado
em linguagem, o pensamento é reestruturado e altera-se. É isto que valida a psicoterapia.
Como escreveu Luria (1981), “uma palavra pode ser utilizada para se referir a objetos e para
identificar propriedades, ações e relações. As palavras organizam as coisas em sistemas. Ou
seja, as palavras codificam a nossa experiência”. (Luria 1981, apud Robbins, 2003, p.126).
Claro que nós temos diferentes tipos de trabalho com diferentes grupos de pacientes. Até porque
diferentes grupos têm diferentes usos da palavra, do significado e do sentido e, diferentes
histórias, que produzem diferentes culturas. Nós podemos reconhecer um enorme trabalho
utilização de signos na psicose, particularmente signos das próprias emoções: de construção de
significados na psicopatia, particularmente sobre os outros, e de sentidos na neurose,
particularmente sobre eventos da própria vida, mas a atitude é semelhante em ambos os grupos.
Para a compreensão do processo psicoterapêutico, é muito útil à distinção entre monólogo e
diálogo, ou seja, no monólogo, a proximidade com o discurso interno permite um discurso
predicativo com uma forte diferença entre a representação absoluta na linguagem interna e a
representação parcial na linguagem falada. O diálogo com o psicoterapeuta requer uma
representação absoluta na linguagem falada, que promove os conceitos na consciência, o
processo de re-significação e a criação de sentido. Como escreveu Vygotsky (1934), “da
linguagem interna para a linguagem externa ocorre uma transformação dinâmica complexa – uma
transformação de uma linguagem predicativa e idiomática para uma linguagem sintaticamente
decomposta, compreensível para todos” (p. 474). É isto que ocorre na psicoterapia, e o que é
suposto e proposto que seja produzido na psicoterapia.
Com este trabalho, o psicoterapeuta sócio-histórico aguarda por uma mudança na atitude do seu
paciente para consigo próprio e para com o mundo que o rodeia, no pressuposto de B. V.
Zeigarkik (1976) de que um método que metaboliza a atividade cognitiva produz uma atualização
dos componentes pessoais (motivações e atitudes) (p. 32). As atitudes da pessoa estão em
relação com sua estrutura de personalidade, as suas necessidades e as suas particularidades
emocionais e a sua vontade / volição.
As diferentes estruturas de personalidade (psicopatologias) são vistas pelo psicoterapeuta como
diferentes idades psicológicas. Como G. V. Burmenskaia (1997) escreveu, citado por Robbins
(2003): “Vygotsky definiu idade psicológica como ‘cada tipo de estruturas de personalidade e
atividade,’ com mudanças psíquicas e sociais que inicialmente surgiram num dado estádio de

idade psicológica e que determinam a consciência da criança, as suas atitudes perante o meio
exterior, a sua vida interior e exterior, e todo o conteúdo do seu desenvolvimento num dado
período” (Burmenskaia, 1997, apud Robbins, 2003, p. 38).
Assim, o setting psicoterapêutico pode ser visto como “um local mágico onde as mentes se
encontram, onde as coisas não são os mesmos para todos os que as vêem, onde os significados
são fluidos, e onde a construção de um indivíduo pode preencher a de outro. Imaginem, duas
pessoas cujas atividades são mutuamente contingentes, seguindo ritmos, rotinas e iniciativas
relativamente simples...”. (Newman, Griffin e Cole, 1989, apud Robbins, 2003, p 234).
Para poder fazer o seu trabalho, o psicoterapeuta dispõe de algumas técnicas. Os propósitos de
melhorar o aspecto relacional (social) e promover a atividade verbal do paciente sobre o “objekt”
(ou instrumento) que aqui significa coisas, pessoas e eventos, eventos da vida do paciente e,
baseia-se na função de mediação que os caracteriza. Então, eles podem, numa perspectiva
psicológica, ser incluído na mesma categoria.
Nós agrupamos estas técnicas em dois grupos. Um grupo de “Técnicas Gerais”, que estabelecem
uma certa atitude relacional (social) entre o psicoterapeuta e o paciente, e devem estar presentes
em todos os momentos da psicoterapia; e “Técnicas Específicas”, que são selecionadas pelo
psicoterapeuta de acordo com o que está a acontecer em cada momento (aqui e agora) da
psicoterapia.
As Técnicas Gerais são: Intercurso Mutuamente Contingente, um padrão de interação social,
como estudado por Rita Leal (1975); Compreensão Empática, que assumindo a “eigenwelt” do
paciente reconhece a subjetividade e Pôr Verbo.
As Técnicas Específicas são: Repetição, com a intenção de produzir uma maior verbalização da
parte do paciente, Marcação, com o objetivo de “apoiar” o diálogo, mas sem o interromper;
Focagem, para aumentar a ansiedade, promovendo maior atividade; Generalização, para reduzir
a ansiedade; Eco Emocional, ou seja, dar nome às emoções do paciente; e Re-expressão, ou
seja, descrever eventos de uma forma racional e objetiva.
Nos últimos 10 anos, um grupo de psicólogos clínicos e psicoterapeutas em Portugal e nos
últimos 3 (três) anos também no Brasil, um grupo interessado na abordagem sócio-histórica
através dos trabalhos de Lev Vygotsky, Alexander Luria, Alexis Leontiev e dos seus colegas, tem
tentado modificar a sua prática numa nova prática.
Este grupo, heterogêneo no início, porque provinham de diferentes escolas – psicanálise, terapia
cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, fenomenologia, etc. – criou um grupo em volta da
teoria e prática de Rita Leal, o modelo de Relação Mutuamente Contingente, que lhes forneceu
uma boa base clínica para a abordagem sócio-histórica.
Relacionando a teoria com a sua prática clínica em nível das psicoses, neuroses, psicopatias e
depressões, o seu trabalho tornou-se uma escola, o IPAF – Instituto de Psicologia Aplicada e
Formação, com largas centenas de psicoterapeutas, em Lisboa, São Paulo, Madrid e Moscou; um
congresso anual e uma revista científica, o “Jornal de Psicologia Clínica”.

Esperamos encontrar outros colegas da abordagem sócio-histórica que trabalhem na psicoterapia
com adultos e partilhar com eles o nosso trabalho. Eternamente, temos uma forte gratidão por Rita
Mendes Leal, de Lisboa, Elena Kravtova, Gita Vigodskaia, Janna Glozmann, Tatiana Akhutina, da
Rússia, Dorothy Robbins, dos EUA, Bella Kotik, de Israel, Serena Vagetti, da Itália e muitos outros
amigos que muitos nos têm ajudado a melhorar o nosso trabalho.
Gostaria de concluir com pensamentos de Rita Leal e palavras de Vygotsky em sua honra à
criança bem como ao adulto, enfatizando que o problema é integrar a experiência emocional de
perdas primários e ganhos diretamente na linguagem falada e, “A consciência é refletida na
palavra tal como o sol se reflete numa gota de água. A palavra está para a consciência assim
como o pequeno mundo está para o grande mundo, como a célula viva está para o organismo,
como o átomo está para o cosmos. A palavra é o pequeno mundo da consciência. A palavra
consciente é o microcosmos da consciência “humana”. (Vygotsky 1934, p. 486).
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Resumo
Desde 1980, verifica-se um movimento de “abertura dos muros” na psiquiatria brasileira,
caracterizado pela crítica ao modelo de tratamento “intramuros” e pela ênfase às estratégias de
atendimento “extramuros” aos hospitais psiquiátricos. Todavia, neste mesmo período histórico,
verifica-se a emergência de um outro movimento: uma “psicopatologia” caracterizada pela
produção de detalhamentos classificatórios que circulam para além dos “muros” acadêmicoprofissionais e clínico-hospitalares, e passam a circular em espaços do cotidiano, como na mídia.
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o “discurso psi” na mídia televisiva,
destacando o modo como categorias psicopatológicas surgiam no cotidiano deste suporte de
comunicação. Foram utilizados a metodologia da análise do discurso e o recurso da técnica
documental. Com este trabalho, foi possível analisar como o discurso “psi” atravessa (e transita
entre) os “muros” clínico-hospitalares e acadêmico-profissionais, bem como passa a circular na
tela da televisão, inscrevendo e produzindo uma perspectiva psicopatológica do sofrimento
humano no universo cotidiano.
Palavras chaves: mídia, psicopatologia, saúde/doença mental.
Abstract
Since 1980, there has existed a movement in Brazilian psychiatry to "open the walls." This
movement is characterized by its criticism of the in-patient model of treatment in psychiatric
hospitals and by the emphasis on strageies for out-patient treatment. Further, in the same period of
time another movement emerged, that of psychopathology, which is characterized by the creation
of a technical jargon that has circulated beyond the walls of academic and medical/psychiatric
institutions. This same jargon also circulates in daily discourse among non-professionals, such as
in the media. The objective of this work is to present a study of "psi discourse" in television,
emphasizing the ways that psychopathological categories appear in daily discourse as a result of
their use in television. The study was done using the methodology of analysis of discourse and
documentary techniques. With this work it was possible to analyse how "psi discourse" crosses the
walls of academic and psychiatric institutions (as well as moving between the two) and appears on
the television screen, informing daily human experience with a psychopathological perspective.
Key words: media; psychopathology; mental health/illness

Resumen
Desde 1980, existe un movimiento en la siquiátrica brasileña para "abrir las murallas". Dicho
movimiento se caracteriza por la crítica del modelo de tratamiento interno a los hospitales
siquiátricos y por el énfasis en las estratagías de tratamiento externo. En esta misma época surgió
otro movimiento, la sicopatología, la cual se caracteriza por la creación de una jerga técnica que
circula más allá de las murallas académicas y médicas y acaba circulando en espacios cotidianos
tales como los medios de comunicación. El objetivo de este trabajo es presentar un estudio sobre
el "discurso psi" en la televisión, destacando cómo las categorías sicopatológicas entran en lo
cotidiano por medio de la televisión. Se utilazaron la metodología de análisis del discurso y la
técnica documental. Con este trabajo fue posible analisaar cómo el "discurso psi" atravesa las
murallas académicas y médicas (y también transita entre las dos instituciones) y cómo llega a
circular en la pantalla chiquita de la televisión para producir una perspectiva sicopatológica del
sufrimiento humano en el universo cotidiano.
Palabras claves: los medios (de comunicación); sicopatología; salud/enfermedad siquiátrica.
1. Introdução: os muros e a tela
Este trabalho surgiu de um questionamento coletivo - entre professora e alunas - a partir da
disciplina de Psicopatologia do Curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá. Nas
discussões em sala de aula, a articulação do conteúdo da disciplina ao contexto extramurosda
Universidade surgia associada, muitas vezes, a personagens-tipo da mídia televisiva,
cinematográfica, etc. que poderiam ser incluídos nos critérios classificatórios das psicopatologias
previstas nos códigos, destinados a definir os transtornos psíquicos graves na atualidade. Surgiam
também relatos – nas aulas - sobre entrevistas fornecidas por profissionais “psi” (psiquiatra,
psicólogo, psicanalista) em programas de televisão ou na mídia impressa que falavam de
determinadas psicopatologias (consolidadas e/ou emergentes), suas causas, tratamentos, etc.
Por exemplo, o ator Russell Crowe, que interpretou John Forbes Nash Jr., em Mentes Brilhantes
(A Beautiful Mind)1 virou “caso” típico de esquizofrenia e, para muitos, era a própria imagem da
esquizofrenia. Anthony Hopkins, que interpretou o personagem Hannibal Lecter em o Silêncio dos
Inocentes (The Silence of the Lambs)2, virou caso típico de psicopatia, ou nos termos do DSM-IV,
transtorno de personalidade anti-social. Jack Nicholson, como Melvin Udall de Melhor impossível
(As Good As It Gets)3, estrelou a sintomatologia “obsessivo-compulsiva” e passou a carregar a
marca/imagem deste tipo de comportamento. E assim por diante.
Alguns outros são personagens midiáticos mais temporários, entre o auge de uma novela e outra,
alguns se destacavam. Enquanto observávamos uma delirante ciumenta na novela das 20h; na
novela das 19h, um personagem surgia com transtorno dissociativo de identidade (ou as
“múltiplas personalidades”); e, na novela das 18h, uma menina adolescente apresentava
alterações alimentares. E, por fim, outras vezes, um aluno dizia: “professora, o Dr. fulano disse no
programa de televisão que o transtorno x é genético e o problema vem dos neurotransmissores”.

Enfim, programas de gêneros discursivos diversos (filmes, séries, novelas, talks shows, telejornal,
etc.) que saiam da cena da tela para a cena de ensino, com referências à psicopatologia.
A partir de tais discussões e de um processo de observação não sistemática do universo
midiático, verificava-se, então, a presença explícita ou implícita de várias categorias
psicopatológicas (tal como constam nos manuais classificatórios) associadas aos personagens de
telenovelas, filmes, desenhos animados que adoeciam e apresentavam sintomatologias de
portadores de um ou outro transtorno mental; e, profissionais “psi” apareciam fornecendo
seus pareceres em entrevistas nos telejornais e em revistas eletrônicas semanais.
Esta articulação inicial entre psicopatologia e mídia – que partiu do contexto de ensino –
fundamentou, então, o interesse em realizar um estudo sistemático e uma pesquisa empírica
sobre o tema cujo percurso será exposto a seguir.
1.1. Desmoronaram-se os muros...
Desde 1980, verifica-se um movimento de “abertura dos muros” na psiquiatria brasileira,
caracterizado pela crítica ao modelo de tratamento “intramuros” e, justamente, pela ênfase às
estratégias de atendimento “extramuros” aos hospitais psiquiátricos. Este movimento da Reforma
Psiquiátrica brasileira é, também, caracterizado pela crítica, de modo mais ou menos acentuado,
ao próprio paradigma manicomial como fundamento da concepção sobre a loucura e o
adoecimento psíquico (FERNANDES, 1999).
Todavia, pode-se afirmar que este movimento de "abertura" carrega a marca do modo
heterogêneo de como ocorrem as transformações históricas. Por exemplo, a implantação dos
serviços substitutivos (ambulatórios, CPAS/NAPS, hospitais-dia, etc.) conviveu e convive com as
práticas associadas ao paradigma manicomial que o antecedeu historicamente. E, ainda, nesta
convivência, muitas vezes, observa-se a extensão do paradigma manicomial intramuros às
práticas inseridas na rede de atendimento comunitária extramuros (Vechi, 2002, Silva, 2000).
Assim, se a "abertura dos muros" significou avanços nas práticas de saúde mental, representou
também novos desafios a enfrentar, desde a dimensão das políticas e práticas de atendimento até
às questões conceituais que as sustentam.
O cenário de que trata este artigo é justamente o estudo do tema da saúde mental no trânsito - e
convivência - entre uma sociedade disciplinar (Foucault, 1977) e uma sociedade de controle
(Deleuze, 1992; Negri e Hardt, 2001). Remetemo-nos o Deleuze (1992), quando ele fala desse
“trânsito”:

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento: prisão,
hospital, fábrica, escola, família. A família é um "interior", em crise como qualquer
outro interior, escolar, profissional, etc. (...) Não se deve perguntar qual o regime mais
duro, ou mais tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as
sujeições. Por exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a
setorização, os hospitais dias e o atendimento em domicílio puderam marcar de início

novas liberdades, mas também passaram a integrar mecanismos de controle que
rivalizam com os mais duros confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas buscar
novas armas. (p.219-220)
Se o manicômio deixou de demarcar exclusivamente o universo da loucura/doença mental, outras
práticas institucionais passaram a exercer tais delimitações. Criaram-se novas alternativas de
tratamento e, também, de regulações, coerções, controles, como já foi demonstrado por
Albuquerque (1978); e, como será demonstrado a seguir, justamente quando surge o movimento
da “psicopatologia dos códigos”.
1.2. A abertura dos muros conceituais... e as novas regulações.
Nas últimas décadas do século XX, no período histórico do movimento da “abertura dos muros”, o
saber e a prática da psicopatologia toma uma direção caracterizada pela produção de
detalhamentos classificatórios propostos pela publicação sucessiva dos manuais diagnósticos
internacionais, elaborados pela Associação Americana de Psiquiatria, mais utilizados nos Estados
Unidos, como a terceira (1980) e a quarta (1994) edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais - o DSM-III e, posteriormente, o DSM-IV; e pela Organização Mundial de
Saúde, mais utilizados na Europa, que lança o capítulo especial sobre os transtornos mentais na
sua décima edição do Código Internacional de Doenças, o CID-10 (1993).
Dentre os objetivos de tais codificações, destaca-se a tentativa de alcançar uma universalidade e
uma posição ateórica, como estratégia de combater a diversidade teórico-metodológica que
caracteriza a área de estudo e intervenção da psicopatologia. Tal proposição objetivava, por fim, a
formulação de códigos universais sobre o adoecimento psíquico.
Sonenreich (2004) analisa esta tendência e apresenta sua perspectiva crítica quando trata da
impossibilidade tanto da pretensão de universalidade como da assunção de uma posição ateórica:

A própria obrigação de um diagnóstico unanimemente aceito é discutida. A idéia de
uma postura ateórica foi negada, considerada ela mesma um posicionamento teórico
(...). O termo “doença” foi substituído por “transtornos”, até que sejam identificadas
etiologias, patogênicas características. Os “transtornos” delimitados como categorias
diagnósticas são mais numerosos do que em qualquer sistema de classificação
proposto antes de 1980. Porém, muitos sustentam e procuram demonstrar com
pesquisas empíricas, que em vários casos seria mais correto de falar de diferenças de
grau e não de categorias de continuum e eventuais subtipos do que de entidades
distintas. As classificações adotadas pela OMS e APA não serviram para alcançar os
objetivos para os quais foram criadas. Entre os códigos OMS e APA existem
diferenças.
Como mostra Sonenreich, a tentativa de universalidade é frustrada pela simples existência de dois
códigos “oficiais” e distintos (os DSMs e os CIDs).

Mas, se a busca da universalidade não provocou o efeito pretendido, produziu outros tais como a
multiplicação da criação de categorias diagnósticas e uma tendência à universalização do objeto
de estudo e intervenção da psicopatologia.
O objeto da psicopatologia dos códigos não contempla somente a doença mental, mas sim,
estende-se aos transtornos, concebidos como um conjunto constante de sinais e sintomas, sem
etiologia ou tratamento padrão determinado. Os transtornos não são doenças, mas ainda são
focos de atenção e objeto da psicopatologia.
Dessa forma, amplia-se a perspectiva psicopatológica que passa a abarcar uma diversidade de
condutas humanas nos critérios de inclusão nas categorias psicopatológicas que historicamente
não estavam previstas nas definições de doença mental.
Nota-se, portanto, que no mesmo período histórico em que surgiu o movimento da “abertura dos
muros” nas políticas de atendimento à saúde mental, assistimos a produção/emergência de um
outro movimento: de uma “psicopatologia dos códigos” como um outro modo de regulação entre
doença/transtorno mental.
1.3. Os muros caem e entramos na tela...
A produção extensiva de tais categorizações psicopatológicas não se restringe aos espaços
acadêmico-profissionais e clínico-hospitalares, o "discurso psi" estende-se a outros espaços do
cotidiano como, por exemplo, na mídia - concebida aqui como um suporte de comunicação e de
sociabilidade.
Em um contexto de transformações (históricas) das práticas institucionais – da sociedade
disciplinar e da sociedade de controle (Deleuze, 1992) - as chamadas novas tecnologias de
comunicação e informação criam condições de circulação intensiva de informação, de produção
de fatos, de marcação do tempo, do cotidiano, e, enfim, dos modos de sociabilidade (Machado,
2003), bem como suscitando desejos e necessidades que assinalam a produção da subjetividade
na cultura contemporânea (Kehl, 2004).
A partir de tais observações, podemos afirmar que se os problemas de doença mental foram
tratados historicamente como uma loucurafora de si - compreendida como uma situação de
ruptura do juízo de realidade convencional, a partir da concepção de “desrazão” do “doente
mental” - e na modernidade passa a ser isolada dos meios de sociabilidade e regulada pelos
manicômios e pela disciplina dos saberes e práticas médico-terapêuticas (Foucault, 2000, 2001);
em tempos de “abertura dos muros”, vemos instituir-se uma loucura do dentro de si (Birman,
2001) que é regulada pela formulação dos códigos classificatórios a partir dos transtornos
psíquicos no e do cotidiano que, por sua vez, são veiculados pelos meios de comunicação e de
sociabilidade.
Tais observações pontuais possibilitaram, assim, a formulação da suposição de que a presença
das codificações psicopatológicas no cotidiano da mídia mostrava-se como um dos modos de
regulação das práticas institucionais (dispersivas) acerca da saúde/doença mental na atualidade.

2. A pesquisa na tela ...
2.1. Contexto da pesquisa
O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo sobre o "discurso psi" na mídia televisiva,
destacando o modo como as psicopatalogias surgiam neste suporte de comunicação. Foi utilizada
a metodologia de pesquisa qualitativa a partir da análise do discurso, com o recurso da técnica
documental (Maingueneau, 2001; Guirado, 1994).
A rede de televisão escolhida para a pesquisa foi a Rede Globo pela sua hegemonia e importância
na formação de opiniões, necessidades e desejos no contexto brasileiro, constituindo-se já como
um padrão global no cenário nacional – e também internacional pela venda de seus produtos.
A programação diária da emissora foi gravada em vídeo (07h à 01h, totalizando 18h por dia), por
07 dias na semana, totalizando 126 h de registro.
Em um primeiro trabalho de análise deste material foi feito uma edição/recorte, destacando-se:
(1)as cenas em que um profissional Psi (psiquiatra, psicólogo, psicanalista) e um tema sobre o
adoecimento psíquico surgia na pauta de gêneros discursivos associados à informação e
entretenimento: os telejornais, revistas eletrônicas semanais, talks shows, programas de auditório
e programas de entrevistas.
(2)as cenas marcadas pela presença dos profissionais “psi” e/ou das “psicopatologias” nos
gêneros discursivos de novelas, filmes e séries, quando surgiam explícita ou implicitamente
associados a uma explicação psicopatológica sobre o comportamento de seus personagens:
nomeada ou referida como doença/transtorno a partir dos termos técnico-científicos, ou somente
caracterizada de acordo com os critérios psicopatológicos sem que o discurso "médicopsicológico" se destacasse nas cenas, embora estivesse presente no discurso.
O conjunto desses recortes resultou em 2h30m de registro e constituiu o material de pesquisa que
foi analisado de modo mais detalhado.
Neste segundo momento, as cenas discursivas foram agrupadas segundo as semelhanças com
os critérios diagnósticos de um dos manuais de classificação em psicopatologia, o DSM-IV da
Associação Americana de Psiquiatria, utilizado com freqüência no contexto acadêmico brasileiro;
e, pelas diferenças no modo como o discurso “psi” surgia nas cenas.
Neste artigo, serão destacadas somente as cenas que foram consideradas mais significativas
para elucidação das reflexões propostas.
2.2. A psicopatologia na cena da tela...
2.2.1. O muro na tela: esquizofrenia e outros transtornos psicóticos

Em um gênero discursivo de telejornal, no período matinal (7h), um profissional “psi” e um usuário
de um serviço de saúde mental são entrevistados na reportagem de comemoração dos 100 anos
do nascimento de Nise da Silveira:

Psi: Ela como uma pessoa libertária, não aceitava essa violência contra o doente.
Nise acreditava que o afeto era importante no processo de recuperação dos
pacientes.E mais, apostou em terapias que estimulavam outras formas de expressão
que não as palavras. Criou oficinas de artes plásticas no hospital em que trabalhava
no Rio de Janeiro e usava as imagens para entender melhor os conflitos dos doentes.
*
Narrador: Como os desenhos de Raphael Domingues nascido em 1913 e vítima
dos sintomas da esquizofrenia desde os 15 anos de idade, as obras dele fazem parte
do Museu de Imagens do Inconsciente, fundado por Nise da Silveira em [19]52 e que
hoje tem um acervo de mais de 300 mil peças. Fernando Diniz, um baiano de família
pobre, pintava mandalas em meio a crises de esquizofrenia.
*
Usuário: Me sinto bem, muito bem e muito aliviado. É como se eu colocasse todas
as minhas culpas, todos os meus medos, minhas prisões, meus demônios...
*
Narrador: Intrigada com as figuras, Nise procurou um dos papas da Psicanálise
(...) Carl Jung disse a ela que os círculos seriam mensagens do inconsciente do
paciente tentando mostrar unidade em meio à loucura.
Nos intervalos, repetidas chamadas sobre a data comemorativa:

Chamada: Nise da Silveira, 100 anos de Loucura pela vida. Por dentro e por fora.
A vida é mais bela quando se enxerga o que tem dentro de cada um. Homenagem ao
centenário da Dra. Nise da Silveira.
Em outro momento, um apresentador de programa de auditório, inicia seu programa com uma
chamada pela “loucura”:

Apresentador: Loucura, loucura, loucura....
Convidada: Loucura, loucura, loucura....
A partir dos recortes das cenas apresentadas, pode-se afirmar que a esquizofrenia/loucura
aparece na tela referida “para dentro dos muros” na homenagem ao (indiscutível) trabalho que
Nise da Silveira realizou, dentro dos muros, em sua época (década de 1940). Mas, por outro lado,
a loucura também aparece difusa, evocada em apresentações e saudações, dispersas e
exaltadas para fora dos muros.

2.2.2. As regulações do corpo: transtornos somatoformes e alimentares
Uma “questão” e um profissional Psi mencionado em um telejornal no horário vespertino:

Narrador sobre profissional Psi: Uma pesquisa feita em 10 países com mais de 3 mil
mulheres, mostra que apenas 2% das mulheres estão satisfeitas com sua beleza. Será
entrevistada a Coordenadora da Pesquisa, uma psicanalista que ficou famosa por ter
cuidado da bulimia da princesa Diana.
Nesta cena é possível destacar referências aos transtornos somatoformes e alimentares. Quando
se afirma a baixa satisfação estética feminina, o que poderia ser uma “questão/problema”, é
também uma característica de um dos transtornos somatorformes descritos no DSM-IV: o
transtorno dismórfico corporal cuja sintomatologia central é a crença insistente em uma
(auto)imagem defeituosa, defeito este proveniente do sentimento de imposição a um padrão
(estético) tomado como verdade/modelo.
Os transtornos alimentares surgem somente como referência à “fama” da coordenadora da
pesquisa (“ficou famosa”) que cuidou da “bulimia” da princesa Diana. Afirma-se o reconhecimento
(fama) de uma profissional Psi (psicanalista) pelo serviço prestado a uma personagem/caso da
psicopatologia midiática: a princesa Diana e seus transtornos alimentares bulímicos.
Dos transtornos somatoformes e alimentares descritos destacam-se como a desmedida das
regulações que marcam a ortopedia estético-social4 na atualidade. Inclusive, a divulgação do
acometimento de tal transtorno por parte de uma personagem – a Princesa Diana - que, entre
outros fatores, tem seu reconhecimento público marcado justamente pela adequação ao padrão
estético hegemônico. Assim, é mostrado que o sofrimento/adoecimento afeta mesmo quem “se
imagina perfeito” (esteticamente).
Em uma segunda cena, foi destacado o diálogo sobre “transtornos alimentares” de uma cena de
novela da emissora: uma personagem adolescente, seu pai médico e sua madrasta psicóloga em
uma conversa familiar:

Pai: Filha, você está sempre sem fome, meu Deus, isso não é bom sinal. A
inapetência é um sintoma de alguma doença, algum problema psicológico. Minha filha
eu sou seu pai e sou médico também, se abre comigo poxa...
Adolescente: Oh, pai... eu não tenho nenhum problema. É só que eu estou
cansada. É estresse e tanto trabalho. É isso. Oh, pai... eu sei cuidar de mim, eu não
estou doente, isso é mania de todo médico achar que a gente tem sempre alguma
doença, mas que saco.
Pai: Eu não disse que você está doente, mas só que precisa prevenir, você
está muito magrinha, você está sem apetite.
Madrasta [é psicóloga e esposa do médico, entra na cena e pergunta]: O
que é que está acontecendo aqui? Por que essa discussão?
Pai: Ela quer sair sem tomar café e eu disse que vou preparar alguma coisa
antes.

Madrasta: Ótima idéia! Aproveita e prepara alguma coisa para mim também
que eu estou morrendo de fome.
Apesar de não estar explícito no diálogo exposto, há um pressuposto baseado nas cenas
anteriores e posteriores ao recorte de que a adolescente estava apresentando os sintomas dos
transtornos alimentares, em especial, a anorexia.
Destacam-se os lugares ocupados pelos personagens Psi. Na primeira cena descrita, a
profissional Psi (psicanalista) é referida como tendo reconhecimento a partir do cuidado com uma
personagem midiática da psicopatologia. Na segunda cena descrita, em que uma personagem
adolescente dialoga com o pai médico e a madrasta psicóloga. Interessante notar que mesmo que
a identidade profissional do pai e da madrasta neste fosse secundária nesta cena – pois ambos
não estavam no exercício profissional, mas sim ocupando uma posição familiar – foi um contexto
familiar propício para construção de uma concepção médica sobre a ortopedia estético-social.
2.2.3. A loucura mansa: transtornos de ansiedade
Em um telejornal, um profissional Psi é entrevistado sobre o transtorno obsessivo-compulsivo.

Psi: O TOC é uma das doenças classificadas no grupo das ansiedades, que
é caracterizado pelas repetições de idéias na mente das pessoas e a mente tenta
combater estas repetições com rituais, mais populares são as repetições, por exemplo,
de pessoas que saem de casa e não se lembram se trancou a porta e chega a voltar
três, quatro vezes por dia. Por exemplo, manias de doenças, são manias. O TOC é
caracterizado por manias que se espelham nas repetições no sentido de tentar aplacar
a mente que esta causando medo. (...) O TOC é muito diferente da loucura porque o
problema do paciente que sofre TOC, a pessoa tem noção que aquilo tudo é produzido
na mente dele, ao contrário da loucura que o sujeito acredita nos delírios, naquilo que
produz na mente. (...) O TOC é caracterizado não pela qualidade do sintoma, mas sim
pela quantidade. O que marca a doença é o sofrimento causado pela quantidade de
vezes que o sujeito se sente sujo, por exemplo. (...) Sim, há remédios que podem
controlar e é relativamente fácil de controlar. Não tem cura, mas você controla e
aprende a conviver. A vida é tão cheia de escolha que a psicoterapia faz o indivíduo a
aprender a conviver com ele mesmo. E isto seria a melhor forma de prevenir. A
doença pega o sujeito desprevenido e a pessoa que já passou por uma psicoterapia,
ele tem uma nova oportunidade.
Em outro momento, também em um telejornal, mas em uma reportagem sobre o dono de uma
biblioteca de livros antigos em São Paulo, este fala ao repórter sobre seu interesse por livros
antigos:

Entrevistado: É uma loucura mansa porque é uma mania, uma compulsão
patológica incurável, mas que me deu prazer a vida inteira.

Saindo do campo das manias e abordando a questão dos traumas e fobias, foram encontradas
referências ao universo da psicopatologia também em desenhos de animação destinados ao
público infantil.
O desenho “Otto a beira de um colapso” referia-se a um menino que por uma situação traumática
não conseguia mais praticar “esportes radicais” (surf, skate, etc.). Com isso, os colegas
começaram a dizer que tinha algo errado em ele sentir tanto medo. Um dos personagens dizia:

Personagem 1: É isso, ele está com medo, ele apresenta todos os sintomas
clássicos: irritabilidade, evita altura e todas as atividades perigosas.
Personagem 2: É isso, tudo começou quando ele levou aquele caixote.
Com o desenrolar do desenho, toda vez que “Otto” sentia “medo”, mostrava as lembranças do
personagem revivendo a situação traumática: ele se imagina caído ou se machucando.
A conversa entre os personagens que estão tentando ajudar o amigo se dá da seguinte forma:

Personagem 1: O Otto é um clássico caso de negação.
Personagem 2: Ele está pirado... mas não admite.
No desfecho do episódio, “Otto” é desafiado pelos colegas a “surfar” e “vence seu medo/trauma”.
Nestas cenas, além da presença de terminologias típicas da psicopatologia (“sintomas clássicos”,
“irritabilidade”, “negação”), observa-se também a semelhança com o modo descritivo tal como o
próprio manual do DSM-IV (“sintomas clássicos: irritabilidade, evita altura e todas as atividades
perigosas”).
É com os transtornos de ansiedade que chegamos mais próximo da “loucura mansa”, da loucura
do “dentro de si”, com a qual postula-se a necessidade de conformação. Com a qual postula-se
também que não existe cura, mas é possível “controlar e aprender a conviver”.
Tal perspectiva aparece até mesmo em um gênero discursivo destinado ao segmento da
população infantil: um personagem “apresenta” um problema/sintoma, os personagens-amigos
“diagnosticam”, falam e descrevem os sintomas tal como a “psicopatologia dos códigos”.
2.2.3. A psiquiatria e a justiça na tela: transtornos de personalidade e parafilias
Da “loucura mansa” passamos para a loucura na relação com a justiça, ou seja, na relação com
infrações e intervenções penais. Neste ponto, é possível retomar a discussão sobre a relação da
psiquiatria e da justiça (Foucault, 2001) que surge no contexto do século XIX e a construção
histórica da categoria psicopatológica em que se afirma uma loucura que não é destituída de
razão: a monomania ou psicopatia que virou transtorno de personalidade anti-social na atualidade
do DSM-IV5.
No período da pesquisa, em uma novela, destacou-se uma cena em que um personagem
advogado conversava sobre sua cliente, que havia acabado de admitir a autoria de um crime.
Nesta conversa, o advogado afirmava que mesmo com a “confissão”, podia alegar delírios:

Personagem/advogado: Minha cliente confessou um crime que ninguém pensou que
ela havia cometido. Posso alegar delírios... Porque perante a justiça pobre é cínico e

mentiroso; e rico sofre de privação de sentidos. Minha cliente vive sobre forte tensão,
já tentou o suicídio, já ficou internada.
A cliente de que trata o advogado era justamente a personagem vilã da novela e apresentava um
comportamento que fora referido por outros personagens da trama como “psicopatia” e que pode
ser incluído na categorização do transtorno de personalidade anti-social.
Destacam-se, então, os transtornos de personalidade que, pelas definições dos manuais podem
ser concebidos como um transtorno (“mal adaptativo”) da “cultura” e, por isso, muitas vezes
associados a transgressões de convenções sociais e/ou penais.
Os diferentes modos históricos de tratamento dos desvios, de acordo com o lugar que se ocupava
na estrutura social é enunciado por um personagem de novela, um advogado, quando o uso do
discurso médico é utilizado como estratégia de legitimação da desigualdade social: “privação de
sentidos” para uns e “cinismo” para outros.
Sobre um outro transtorno que mantém relação de proximidade com a justiça por, muitas vezes,
implicar em transgressão penal, a pedofilia destacou-se na semana da pesquisa por uma
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(independentemente da autoria de abuso sexual com crianças que lhe é atribuído pelas denúncias
divulgadas na mídia, o cantor-personagem já é associado à pedofilia na mídia). Os pais do cantor
foram entrevistados em um programa e se manifestaram da seguinte forma:

Repórter: Enfim, o que explica as acusações de pedofilia?
Mãe: Eu posso descrever um pedófilo, eles vão para a cadeia e ficam lá 15
anos, saem e fazem a mesma coisa, aí voltam para a cadeia. Isso é um pedófilo, não
alguém que está tentando dizer que está sendo atacado a cada 10 anos.
Pai: Nós conhecemos nosso filho, nós sabemos que ele não é um pedófilo
como alguns estão falando.
O modo como a pedofilia surge no discurso, mesmo considerando a autoria familiar dos
interlocutores da cena, é associada à persistência no ato e à criminalidade (a pedofilia, mesmo
segundo o DSM-IV, pode se caracterizar pela fantasia sexual com crianças sem a concretização
do ato); bem como a negação da pedofilia do filho é fundamentada no conhecimento/autoridade
familiar (“Nós conhecemos nosso filho”).
Sobre os transtornos relacionados ao uso de substâncias - um transtorno muitas vezes,
associados a implicações da saúde pública com a “justiça” - foram destacadas algumas falas
periféricas de profissionais Psi entrevistados ou mencionados em telejornais. Todavia, por este
transtorno implicar muitos outros aspectos transversais a analisar, como as propaganda “antidrogas”, as propagandas de medicamentos, entre outros, deixamos de apresentá-los neste
momento.

2.2.4. Crise de ciúme, depressão e o “escambau”: transtorno de humor
Apesar de ser freqüente, na observação do cotidiano na mídia, pautas e discursos sobre a
depressão na atualidade, no período delimitado da pesquisa, este tema surgiu de modo periférico
somente inserido nas cenas de gêneros discursivos das novelas e de programas de humor.
Em uma novela, o diálogo entre uma filha médica e sua mãe trata sobre o estado emocional do
pai (e marido).

Filha/médica [diz a sua mãe]: O pai está doente...Você está jogando ele
mais ainda pro fundo do poço. Faz alguma coisa para tirar ele daquela depressão.
Outra personagem surge na cena e pergunta o que aconteceu com seu pai e ela responde: “É
depressão e das bravas”.
Na mesma novela, mas em outra situação, uma personagem fala sobre a relação do filho com a
nora: “Toda vez que o meu filho vai visitar o meu neto, ela [a nora] entra em crise de ciúme,
depressão e o escambau”.
Em uma mesma novela a depressão surge associada à especificidade do adoecimento psíquico
que a caracteriza para a psicopatologia, mas também surge, dispersa nas reações do cotidiano
inter-relacional, entre o “ciúme” e o “escambau”.
2.2.5. Sem outra especificação: auto-estima, saúde e etc.
Em situações/cenas que não surgiam as categorias da psicopatologia, mas surgiam sim, alguns
dos critérios e sintomas, bem como estratégias de intervenção, incluímos aqui como a
subcategoria de “sem outra especificação”, tal como está presente nos próprios manuais de
psicopatologia que contempla em suas categorias espaço para as indeterminações6.
Por exemplo, em um programa de entrevistas, o apresentador dialoga com um músico que
desenvolve um trabalho com adolescentes em comunidades periféricas de uma grande cidade:

Músico: O hip hop vem para trabalhar a auto-estima desses meninos (...) Até
entre eles têm apelidos, alguns têm defeitos físicos e os outros são muito sádicos com
eles (...) A Psicóloga está sempre próxima aos meninos, ela trabalha com esses
adolescentes com temas como DST e Dengue. Também realiza um trabalho com os
pais para uma mudança da mentalidade da família.
Em um desenho animado intitulado “Construção da auto-estima”, o enredo trata dos pais que
cuidam dos filhos quando suas mães estão fora e um dos personagens tenta aplicar a “psicologia
infantil”. Em uma de suas falas como “Temos que apoiar os filhos, isso se chama apoio positivo”,
nota-se a presença de uma linguagem psicológica (comportamental) na educação dos filhos.
Para finalizar, destacamos a chamada institucional da emissora que de tanta extensão sobre a
concepção de saúde, indeterminada e sem especificação, abarcou o mais genérico da noção de
saúde/doença para a mídia:

Chamada institucional: “Saúde. A gente vê por aqui”.
A “saúde”, em termos gerais, passa a ser uma questão e um foco também para a mídia...

2.2.3. Discussão
A partir deste estudo foi possível identificar a historicidade da loucura/doença mental na tela da
televisão. Destacou-se o discurso associado ao paradigma manicomial/exclusão quando a
esquizofrenia é tratada, na tela, ainda sob a perspectiva dos muros – pressupondo a humanização
do atendimento por meio da expressão plástica, mas ainda, dentro dos muros.
A presença de profissionais Psi mostrou o quanto a formação discursiva (psi) sustenta a própria
existência de um sofrimento tomado como (psico)patologia (mesmo que sob a forma de
transtorno): a psicanalista da Princesa Diana, o contexto médico psicológico da família de uma
adolescente com alterações/transtornos alimentares na novela; o profissional que emite as
verdades sobre o TOC; a filha médica que fala da depressão do pai; do psicólogo mencionado
como o profissional da auto-estima. Até mesmo, um profissional advogado que refere o discurso
médico como estratégia de proteção ao lugar social que se ocupa (“privação de sentidos” para uns
e “cinismo” para outros).
Mas há um novo modo de surgimento dos “psis”, quando o discurso psi não é enunciado por
profissionais, mas apropriados no discurso enunciado por “leigos”. A loucura nossa de cada dia
(na “loucura, loucura, loucura” das apresentações); da ortopedia social que se desmembra para a
“ortopedia estético-social” dos transtornos alimentares na afirmação sobre a baixa satisfação
estética feminina; da “loucura mansa” que é “mania”, “compulsão patológica”, “incurável” e que
deu “prazer a vida inteira” (do bibliotecário); dos personagens de programas infantis que
diagnosticam, descrevem sintomas e interpretam (“é um caso típico de negação”); dos pais de
uma celebridade denunciada por abuso sexual que teorizam sobre pedofilia; da depressão que
surge entre o “ciúme” e o “escambau”, descrevendo reações frente a situações da convivência
humana; do pai que teoriza sobre a importância do apoio positivo na construção da auto-estima
dos filhos.
Sobre a “loucura mansa” na relação com a justiça, além de aparecer na sua versão histórica da
monomania ou psicopatia, surge também associada à pedofilia.
Tal expansão mostra a ampliação da perspectiva da saúde sobre questões de ordem social - e,
também, judiciais.
E sobre a saúde, em especial, foi possível identificar um nível acentuado de dispersão quando
“ela” se torna foco/pauta de chamada institucional de uma empresa/emissora de televisão.
Se analisarmos a psicopatologia e sua historicidade, é possível identificar diferentes modos de
conceber e agir sobre o fenômeno da loucura. Dentre os possíveis, pode-se destacar a loucura
tomada por doença mental, quando destinada pela racionalidade científica da modernidade a um
lugar de exclusão; que, por sua vez, vai forjando uma “racionalidade disciplinar”, incluindo o
“louco/doente” na rede social (mesmo que a partir de um lugar de exclusão); até chegarmos nos
“transtornos nossos de cada dia”. Marcam-se aí modos distintos de enfrentamento da
loucura/doença mental tomada como experiência da diferença: do confinamento à disciplina; da
(abertura da) disciplina ao controle.

3. Considerações finais
As discussões e resultados produzidos neste estudo inicial - sobre o “discurso psi” no cotidiano da
mídia - mostraram a importância e a necessidade da realização de novas pesquisas sobre o tema
por contribuir para a compreensão do fenômeno de uma certa psicopatologização do sofrimento
humano na atualidade, caracterizado pela extensão da concepção médico-psicológica sobre o
sofrimento.
Este estudo possibilitou, ainda, identificar na noção de transtorno mental a sustentação conceitual
da “psicopatologia dos códigos” que possibilita tal extensão no momento em que deixa de se
restringir à noção de doença para abarcar uma diversidade indeterminada de comportamentos.
Pode-se dizer, então, que a queda dos muros e a Reforma Psiquiátrica brasileira, bem como a
criação dos serviços substitutivos inseridos na rede comunitária conviveu e convive com uma
certa psicopatologização do sofrimento humano. Ao mesmo tempo em que manteve e mantém
relação com um modo de controle historicamente precedente (manicomial intramuros), inaugura
um modo de controle dispersivo (extramuros).
A partir deste trabalho, foi possível analisar como o discurso “psi” atravessa (e transita entre) os
“muros” hospitalares, acadêmicos e clínico-profissionais, bem como passa a circular na tela da
televisão, inscrevendo e produzindo uma perspectiva psicopatológica do sofrimento humano no
universo cotidiano. Foi possível mostrar novos modelos de subjetivação: da loucura fora de si à
loucura de dentro de si.... Uma loucura mansa, domesticada, no cotidiano....na TV.
A reflexão proposta neste trabalho possibilitou, assim, o questionamento das “psicopatologias dos
códigos” e produziu um modo de sinalizar a importância para o profissional "psi" – na pesquisa, na
clínica e nas demais intervenções institucionais - trabalhar para além das “categorias”. Este
trabalho possibilitou, por fim, repensar a “psicopatologia dos códigos”, identificar as estratégias de
controle e criar modos de escuta que não aprisione o sofrimento psíquico na “loucura mansa” dos
códigos e da tela. Finalizamos, então, retomando novamente Deleuze (2002): “Não cabe temer ou
esperar, mas buscar novas armas”.
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Notas
1. Filme dirigido por Ron Howard e lançado nos Estados Unidos em 2001. Regresar al texto
2. Filme dirigido por Jonathan Demme e lançado nos Estados Unidos em 1991. Regresar al texto
3. Filme dirigido por James L. Brooks, lançado nos Estados Unidos em 1997. Regresar al texto
4. Assume-se aqui um desdobramento do que Foucault (1977) chamou de “ortopedia
social”. Regresar al texto
5. Pode-se, ainda, acrescentar alguns aspectos típicos da contemporaneidade na relação da
psiquiatria e da justiça, justamente no que se refere aos transtornos caracterizados pela
compulsão, tal como os transtornos sexuais, em especial, as parafilias - como a pedofilia que
recentemente tem sido bastante divulgada na mídia - ou os transtornos relacionados ao uso de

substâncias, em especial, para aqueles em que o consumo da substância é considerado ilícito ou
o consumo da substância leva o sujeito a cometer atos ilícitos. Quanto a este aspecto, há
iniciativas contemporâneas de práticas institucionais híbridas como os programas de Justiça
Terapêutica - medida aplicada às pessoas envolvidas com infrações relacionadas ao uso de
drogas lícitas e ilícitas (Pulcheiro, 2002) - que parecem re-atualizar a discussão sobre as relações
entre as intervenções judiciais e terapêuticas apresentada por Foucault (2001). Regresar al texto
6. Esta categoria “sem outra especificação” está presente pelo menos uma vez em todas as
categorias no DSM-IV e referem-se as seguintes situações: quando os sintomas apresentados
são mistos, atípicos ou estão abaixo do limiar apresentado para algum diagnóstico específico;
quando um padrão de sintomas não foi descrito, mas são provocadores de sofrimento no sujeito;
quando há incerteza quanto a etiologia (condição médica geral, induzido por substância ou
primário) (KAPLAN, 2002, p.306). Regresar al texto
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Resumo
Estudos recentes sobre o Comprometimento mostraram uma estrutura que abarca mais
dimensões que as propostas por Meyer e Allen, precursores dos estudos sobre o tema. O objetivo
deste estudo foi verificar diferenças nos tipos de Comprometimento de trabalhadores de cinco
segmentos de mercado. Foi utilizada uma escala já validada composta pelos tipos Afetivo,
Afetivo/Normativo, Afiliativo, Instrumental e Ausência Psicológica. A amostra constituiu-se por 521
sujeitos, trabalhadores do serviço público, comércio, 3º setor, indústria e educação, com idades
entre 16 e 73 anos. O tipo de Comprometimento predominante foi o Afetivo (M=4,01), seguido
pelo Afiliativo (M=3,84), Afetivo/Normativo (M=3,42), Instrumental (M=2,42) e Ausência
Psicológica (M=2,41). Mediante a técnica ANOVA foram verificadas diferenças significativas entre
os grupos, o que permitiu conhecer melhor cada um dos segmentos pesquisados. O
conhecimento gerado poderá ser usado no delineamento de estratégias mais eficazes de
integração entre objetivos pessoais dos trabalhadores e objetivos organizacionais.
Palavras-Chave: Comprometimento Organizacional, trabalhadores, setores da economia.

Resumen
Estudios recientes sobre el compromiso organizacional muestran una estructura que abarca mas
dimensiones que las propuestas por Meyer y Allen, precursoras de los estudios sobre el tema. El
objetivo de este estudio fue verificar diferencias en los tipos de compromisos de los trabajadores
en cinco segmentos del mercado. Fue utilizada una escala compuesta por los tipos Afectivos,
Afectivo/Normativo, Afiliativo, Instrumental y Ausencia Psicológica. La muestra se constituyo por
521 trabajadores del servicio público, comercio, 3º sector, industria y educación, con edades entre
16 y 73 años. El tipo de comportamiento predominante fue el Afectivo (M=4,01), seguido por el
Afiliativo (M=3,84), Afectivo/Normativo (M=3,42), Instrumental (M=2,42) y Ausencia Psicológica
(M=2,41). Fueron verificadas diferencias significativas entre los grupos, lo que permitió conocer
mejor cada uno de los segmentos investigados. El conocimiento generado podrá ser usado en el
delineamento de estrategias mas eficaces de integración entre objetivos de los trabajadores y
objetivos organizacionales.
Palabras claves: compromiso organizacional, trabajadores, segmentos del mercado.
Abstract
Recent studies about organizational commitment. found a structure that embraces more
dimensions

than

the

proposals

for

Meyer

and

Allen,

precursors

of

Organizational

commitment’researchs. The purpouse of this research was to verify differences in the types of
commitment between worker’s of five market place’ segments in Brazil. The scale was composed
by the types: Affective, Affective/normative, Afiliation, Instrumental and Psychological Absence.
The sample was constituted by 521 workers of the public service, trade, philanthropic companies,
industry and schools, with ages between 16 and 73 years.. THE type of predominant
compromising was the Affective (M=4,01), following for Afiliation (M=3,84), Affective/normative
(M=3,42), Instrumental (M=2,42) and Psychological Absence (M=2,41). Significant differences
were verified among the groups. The generated knowledge can be used in creation of more
effective strategies of integration between the workers' personal objectives and organizational
objectives.
Key words: Organizational Commitment, workers, market place.

Os estudos sobre Comprometimento Organizacional têm se multiplicado nos últimos anos. No
Brasil observa-se um aumento significativo de pesquisas dedicadas ao tema. Essas pesquisas
têm abarcado trabalhadores de diferentes profissões e setores da economia, numa tentativa de
buscar entender a natureza do vínculo entre o trabalhador e a Organização na qual trabalha.
Alguns trabalhos recentes foram realizados no Brasil no setor educacional (Lauer & Lellis, 2005),
rural (Bastos & Costa, 2005), tecnológico (Scheible & Bastos,2005), dentre outros. Digno de nota

também são os estudos que focam o vínculo do trabalhador com a carreira, com o sindicato e com
o próprio trabalho, iniciados no Brasil por Bastos (1994).
O estudo do Comprometimento Organizacional em setores específicos da Economia vem
tornando-se uma tendência. Estes estudos buscam compreender as peculiaridades das
organizações e dos trabalhadores de determinado setor ou segmento, de forma a contribuir para o
desenvolvimento de estratégias que propiciem maior congruência entre objetivos organizacionais
e pessoais dos trabalhadores. Como exemplo, um estudo de Bastos e Costa (2005) verificou os
múltiplos comprometimentos de trabalhadores rurais no Vale do São Francisco, abarcando 919
trabalhadores de 32 organizações agro-industriais.
Nesse contexto, esta pesquisa objetivou verificar os tipos de Comprometimento de trabalhadores
de cinco setores ou segmentos econômicos do Recôncavo Baiano, representado neste estudo por
5 cidades., de um total de 33 municípios que compõem esta região.
O Recôncavo Baiano é uma região com áreas diversificadas no que tange à Economia, indo
desde a produção de fumo e plantações de cana-de-açúcar a indústrias de papel e papelão.
Contudo, é consenso até mesmo em documentos governamentais, que o Recôncavo sofre uma
elevada taxa de desemprego e sub-ocupação, resultado de grave crise econômica, após a qual, a
região ficou estagnada.(Santos, 2004). Observam-se apenas pequenos comércios e algumas
indústrias. Poder-se-ia dizer que o Recôncavo quase parou no tempo. No entanto, em anos
recentes há uma crescente preocupação por parte de diversos setores da sociedade, em estudar
formas de revitalizar a produção, indústria e comércio nesta região.
O estudo das Organizações que sobrevivem no Recôncavo pode fornecer informações valiosas
quanto ao papel que estas cumprem, a influência da crise econômica e posterior estagnação
sobre os trabalhadores destas, e quais perspectivas trabalhadores e empregadores têm quanto ao
futuro. A análise de aspectos do comportamento organizacional também é importante, uma vez
que é produto da cultura, valores e políticas organizacionais, que redundam no tipo de vínculo do
trabalhador com a Organização que, em última análise, influem sobre a produtividade e lucro das
Organizações.
Modelos teóricos de Comprometimento
O Comprometimento Organizacional advém da categoria “contrato psicológico” celebrado entre
organização e empregados. Contrato psicológico é o contrato implícito, não formal, que ocorre
segundo a percepção do empregado, entre a organização e o funcionário, referente às promessas
de direitos e obrigações de cada uma das partes (Siqueira, 2004). Os estudos em
Comprometimento analisam tanto o foco do Comprometimento – que pode ser com a carreira,
com a Organização, com o próprio, trabalho, com o sindicato (Bastos, 1994) – e a natureza do
vínculo com a Organização. As pesquisas com foco no Comprometimento com a Organização têm
usado o modelo clássico proposto por Meyer e Allen (1979) que apresenta as dimensões Afetiva,
Normativa e Instrumental como componentes do construto Comprometimento Organizacional.

Dois estudos recentes propuseram duas novas dimensões não contempladas no modelo de
Meyer e Allen (1979). Um destes estudos foi realizado por Rego (2003) com uma primeira amostra
de 204 docentes e uma segunda amostra de 214 docentes. Com base nas análises fatoriais
realizadas o autor propôs estruturas com 4, 5 e 6 fatores, todos com alphas acima de 0,70. O
modelo de 6 fatores apresentou 02 fatores Afetivos, 1 fator Normativo, 2 fatores Instrumentais e 1
fator denominado de Ausência Psicológica. Este fator é caracterizado, segundo Rego por “alguma
aversão à organização, uma espécie de anti-Comprometimento ” (p.29). Até esta pesquisa,
estudava-se apenas os vínculos de Comprometimento, sem levar em conta esta dimensão, que se
refere à ausência de Comprometimento.
Um outro estudo (Medeiros, Albuquerque, Siqueira & Marques,2003) foi realizado com uma
amostra de 295 sujeitos, vendedores de shopping centers, no Brasil. Este estudo utilizou um
instrumento com 30 itens. Após análise fatorial a estrutura apresentada mostrou 07 fatores: um
fator Afetivo, 03 fatores Instrumentais, 02 fatores Normativos e 01 fator Afiliativo. Os fatores
Afetivo, Normativo e Instrumental foram detalhamentos dos fatores propostos anteriormente por
Meyer e Allen (1979). Além deste detalhamento maior dos fatores já conhecidos, o estudo
apresentou uma outra dimensão, chamada de Afiliativa. Este fator ou dimensão sugere que o
Comprometimento é resultante das interações sociais que acontecem na organização, do fazer
parte do grupo. Antes deste estudo, apenas Goudner (1960) havia identificado uma dimensão, em
suas pesquisas, que dava a idéia de integração, o que se aproxima do fator proposto por
Medeiros e cols. (2003).
Para este estudo, optou-se por usar uma escala validada em 2005 (Lauer-Leite, 2005),
denominada de Escala do Comprometimento Organizacional Integrada, que abarca os fatores de
Meyer e Allen e também os novos fatores propostos por Rego (2003) e Medeiros e cols. (2003). A
escala foi composta por 24 itens e aplicada a uma amostra de 499 trabalhadores exercendo
diversas profissões. Mediante análise fatorial obtiveram-se 5 fatores: Afetivo (ligação Afetiva,
objetivos comuns entre sujeito e organização =0,70), Afetivo/Normativo (desejo de permanecer e
sentimento de lealdade para com a organização =0,73), Instrumental (ausência de alternativas,
sacrifícios pessoais com a saída da empresa =0,64), Afiliativo (sentimento de fazer parte do
grupo =0,74) e Ausência Psicológica (desComprometimento , =0,74).
O Comprometimento Organizacional de trabalhadores brasileiros de diferentes setores
Em anos recentes o Comprometimento vêm sendo alvo de inúmeras pesquisas, em diferentes
setores da Economia. Estes estudos têm em comum o fato de usarem o modelo clássico de
Comprometimento, proposto por Meyer e Allen (1979).
Como exemplo, Dias e Marques (2002) realizaram um estudo com179 trabalhadores - gerentes,
analistas e supervisores - de uma empresa do setor denominado por eles de Metal-Mecânico. O
foco foi o Comprometimento com a Organização e a Carreira e a vinculação de natureza Afetiva,
Normativa e Instrumental. O instrumento usado para verificar o Comprometimento com a

organização e com a carreira foi o modelo de Bastos (1994), adaptado com base nos trabalhos de
Mowday, Steers e Porter (1979) e Blau (1985). Para identificar a natureza do vínculo, usou-se o
modelo de Medeiros (1997) e Bandeira, Marques e Veiga (1999). Os resultados mostraram
predominância do Comprometimento Afetivo com a Organização. Além disso, o grupo dos
supervisores estava comprometido apenas com a Organização, enquanto os grupos de gerentes e
analistas estavam comprometidos com a Organização e a Carreira.
Resultados semelhantes foram encontrados por Cruz (2002) em estudo realizado com
profissionais do setor de Construção Civil. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 76
engenheiros e 6 arquitetos e o modelo utilizado foi o de Siqueira (1995) com três componentes:
Afetivo, Normativo e Instrumental. Os sujeitos apresentaram Comprometimento de natureza
Afetiva com a Organização.
A tabela a seguir sintetiza pesquisas sobre Comprometimento apresentadas nos anais do
ENANPAD nos anos de 2002, 2003, e 2004. No total foram realizadas 19 pesquisas. Algumas não
estão representadas no quadro por não relatarem o tipo de dimensão usada para o
Comprometimento (Azevedo & Dias, 2002), ou por trabalharem o Comprometimento em relação a
outros fatores, como Comprometimento com a carreira, sindicato ou trabalho (Borges, Lima, Vilela
& Morais, 2002), com o meio-ambiente (Backes, Lemos & Eick,2004) ou cliente-marca (Prado &
Santos,2003).
Tabela 1–Trabalhos sobre Comprometimento Organizacional apresentados no ENANPAD

Observa-se que, à exceção dos estudos de Medeiros e cols. (2003, 2004) os demais estudos
optaram por mensurar o Comprometimento Organizacional usando as dimensões de Meyer e

Allen (1979). Além disso, não constaram trabalhos que verificassem o Comprometimento em
diferentes setores da economia de forma conjunta.
Método
O tópico Método está dividido em descrição da amostra, procedimento, análise dos dados e
resultados e discussão e por fim, as conclusões.
Amostra
A amostra foi constituída por 521 sujeitos, trabalhadores do serviço público (5,2%), comércio
(50,5%), 3º setor (10,2%), indústria (19,8%) e educação (14,4%) da região do Recôncavo, na
Bahia, com idades entre 16 e 73 anos e renda média de R$ 754,00. Do total de sujeitos, 58%
apresentaram escolaridade até o nível médio e 20,2% do nível superior incompleto em diante.
Procedimento
Os sujeitos foram convidados a preencher os instrumentos de pesquisa no próprio local de
trabalho. Em alguns casos, houve a necessidade de os sujeitos levarem os questionários para
preencher em casa e trazerem no dia seguinte, o que aconteceu na maioria dos casos.
Análise dos dados
Os dados foram analisados mediante o programa SPPS for Windows, versão 11.0. Foram
realizadas análise descritiva e Análises univariadas para verificação de diferenças entre grupos.
Resultados e Discussão
O tipo de Comprometimento predominante foi o Afetivo (M=4,01), demonstrando que os
trabalhadores dos diferentes segmentos pesquisados estão na Organização na qual trabalham
porque desejam. A segunda média mais alta foi para o tipo Afiliativo (M=3,84), o que denota que
os sujeitos desta amostra estabelecem relações sociais importantes na Organização, o que
contribui para que desejem permanecer na mesma. O tipo Afetivo/Normativo (M=3,42), foi o
terceiro mais priorizado, indicando que estes trabalhadores permanecem na Organização porque
tem um sentimento de lealdade a ela. Os tipos com médias mais baixas foram os tipos
Instrumental (M=2,42) e Ausência Psicológica (M=2,41). No quadro a seguir é possível observar
em ordem decrescente, as médias obtidas pela amostra em cada tipo.

Figura 1 – Médias dos tipos de Comprometimento
As médias por setor encontram-se na tabela 2. Mediante a técnica ANOVA observaram-se
diferenças significativas (p<0,01 e p<0,05) entre os trabalhadores dos diferentes segmentos de
mercado pesquisados. As diferenças entre setores serão analisadas a seguir, tendo como foco
cada dimensão do Comprometimento.

Na dimensão Afetiva as menores médias verificaram-se para o setor Comércio (M=3,79), havendo
diferenças significativas em relação ao setor Público (M=4,56), 3º Setor (M=4,31) e Indústria
(M=4,20). A diversidade de contratos e condições de trabalho no Comércio podem ser uma causa
para médias menores, em relação aos outros setores. Além disso, há de se levar em
consideração que o turnover costuma ser maior no comércio, apesar de esse dado não ter sido
coletado. Contudo, em outras pesquisas sobre Comprometimento, verificou-se uma estreita
correlação entre tempo de serviço e o Comprometimento de natureza Afetiva com a Organização
(Tamayo, Souza, Vilar, Ramos, Albernaz & Ferreira, 2001). Segundo Tamayo e cols. (2001) isso
se dá possivelmente devido a fatores como o tempo de trabalho investido na empresa, o
conhecimento aprofundado da mesma e os vínculos sociais desenvolvidos na Organização.
Os resultados obtidos na dimensão Afetiva coadunam-se com as médias verificadas na dimensão
seguinte, Afetiva/Normativa. Essa dimensão postula que o sujeito permanece na Organização
porque está vinculado Afetivamente, sentindo lealdade pela empresa.

Também nesta dimensão, o setor Comércio apresentou a menor média (M=3,23), contrastando
com o Setor Público (M=3,57), Indústria (M=3,50), 3º Setor (M=3,87) e Educação (M=3,59).
Na dimensão Afiliativa houve diferença significativa apenas entre o 3º Setor (M=4,18) e o
Comércio (M=3,72). A média mais alta na dimensão Afiliativa pode ser explicada pela própria
natureza do trabalho que se desenvolve no 3º setor, geralmente voltada para atender
necessidades de seres humanos ou seres participantes do meio ambiente. É provável que devido
a esta natureza tão singular, os laços Afetivos entre membros da Organização sejam estimulados.
Os setores Comércio e Indústria apresentaram as maiores médias na dimensão Instrumental
(M=2,63 e M=2,57, respectivamente), havendo diferenças significativas entre Comércio (M=2,63)
e os setores 3º Setor (M=2,11) e Educação(M=1,85). Houve diferenças significativas também
entre Indústria (M=2,57) e Educação (M=1,85). Os resultados nas análises para a dimensão
Ausência Psicológica apresentaram as mesmas diferenças, ou seja, entre os mesmos grupos.
Observa-se então um padrão invertido nas diferenças encontradas. Comércio e Indústria
apresentaram médias altas nas dimensões Instrumental e Ausência Psicológica, demonstrando
que os trabalhadores destes setores permanecem na Organização na qual trabalham por
necessidade e falta de opção. Por outro lado, nota-se que nos demais setores, as médias para as
dimensões Afetiva, Afetiva/Normativa e Afiliativa são maiores, denotando um padrão invertido ao
padrão apresentado pelos setores Comércio e Indústria.
Conclusão
Este estudo teve como objetivo verificar os tipos de Comprometimento entre 5 setores da
economia e também verificar diferenças nos tipos entre os setores pesquisados. Verificou-se que
o Comprometimento de natureza Afetiva predominou em todos os setores, demonstrando que os
trabalhadores pesquisados, de forma geral, permanecem na Organização à qual pertencem
porque desejam permanecer. Contudo, verificaram-se algumas diferenças reveladoras nas
análises entre grupos.
Os trabalhadores da indústria e do comércio apresentaram maiores médias nos tipos Ausência
Psicológica e Instrumental e menores médias nos tipos Afetivo e Afetivo/Normativo, em
comparação com os demais grupos. Nos tipos Afetivo e Afetivo/Normativo, os trabalhadores do
serviço público e do 3º setor apresentaram maiores médias. No fator Afiliativo verificou-se
diferenças significativas entre o comércio e o 3º setor, este último apresentando a maior média
entre os grupos pesquisados. Observou-se assim, um padrão invertido de tipos de
Comprometimento , que agrupou os setores em dois subgrupos: O subgrupo 1 abarcou os setores
Serviço Público, Educação e 3º Setor. Este Subgrupo alcançou as maiores médias nas dimensões
Afetiva, Afetiva/Normativa e Afiliativa. O subrupo 2 foi composto pelos setores Comércio e
Indústria e apresentou médias maiores nas dimensões Instrumental e Ausência Psicológica e,
consequentemente, menores médias nas dimensões Afetiva, Afetiva/Normativa e Afiliativa.

São necessários mais estudos para compreender, dentre outras, quais as similaridades e
diferenças entre os subgrupos encontrados. Segundo Siqueira (2004) o Comprometimento Afetivo
é obtido quando os funcionários sentem que são tratados com justiça e que a Organização
preocupa-se com o seu bem-estar. São necessárias mais pesquisas dos setores pesquisados
envolvendo variáveis como percepção de justiça e percepção de suporte dos empregados, de
modo que se possa ter um quadro mais amplo da causa das diferenças relatadas. Além disso, é
preciso verificar as relações existentes entre as dimensões Afetiva, Afetiva/Normativa e Afiliativa e
as dimensões Instrumental e Ausência Psicológica.
O estudo realizado contribuiu ao mostrar o tipo de Comprometimento predominante nos setores
pesquisados e as diferenças entre grupos, nas dimensões do Comprometimento. Esse
conhecimento poderá ser usado como base para pesquisas posteriores, que aprofundem o
conhecimento destes segmentos, visando a proposição de estratégias eficazes para aumentar o
Comprometimento de natureza Afetiva dos trabalhadores para com a Organização.
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Estágios de Núcleo Básico na formação do psicólogo experiências de desafios e conquistas
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Resumo
O estágio de núcleo básico na formação de psicólogos nas universidades tem despertado
interesse e dúvidas nos membros da comunidade acadêmica. Para começar, neste relato de
experiência profissional é apresentada a vivência prática ocorrida na Faculdade Auxilium de Lins
(FAL) no ano de 2004. A partir dessa experiência foi possível identificar como os aspectos legais
do estágio influenciaram na realização das atividades práticas. Em segundo lugar, o enfoque
deste artigo é a descrição de três programas que formaram as práticas: as conquistas das
brincadeiras (no programa de Propiciação do Brincar), da orientação (no programa de Propiciação
de Acesso aos Saberes Psi) e da colaboração (no programa de Vivências Colaborativas). A

conclusão deste artigo propõe a vivência dos estágios como uma aprendizagem, um processo
contínuo e um objeto de reflexão constante.
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Resumen
La pasantía en la formación de psicólogos en las universidades ha despertado intereses y dudas
entre los miembros de la comunidad académica. Para empezar, en este relato de experiencia
profesional se les presenta una vivencia práctica ocurrida en la Facultad Auxilium de Lins (FAL) en
el año del 2004. A través de esa experiencia se pudo identificar como los aspectos legales de la
pasantía influyeron en la realización de las actividades prácticas. En segundo lugar el enfoque de
ese artículo recae en la descripción de tres programas que compusieron las prácticas: las
conquistas de los juegos (del programa Propiciação do Brincar), de la orientación (del programa
Propiciação de Acesso aos Saberes Psi) y de la colaboración (del programa Vivências
Colaborativas). La conclusión de ese artículo propone la vivencia de la pasantía como um
aprendizaje y proceso contínuos y objeto de reflexión constante.
Palabras-clave: pasantía, formación de psicólogos, programas de pasantía/ prácticas.
Abstract
The basic nucleus internship in the formation of the psychologists in the universities has awoken
the interest and questions in the members of the academic community. Firstly, it is presented in
this professional experience report the practice that takes place at Lins Auxilium College (FAL) in
the year of 2004. From this experience it was possible to identify how the legal aspects of the
internship influenced in the accomplishment of the practices. Secondly, the focus of this paper is
the description of three programs that formed the practices: the achievement of the children’s plays
(in the Program “Provision of the Children’s Play”), achievement of the orientation (in the Program
“Provision of Access to Psychological Knowledge”) and achievement of the collaboration (in the
Program “Collaborative Practices”). The conclusion to this paper proposes the practice of the
internships as a learning tool, a continuous process and a constant object of thinking.
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Introdução
A formação do psicólogo nas universidades tem sido uma temática de grande percussão na área
e vem despertando interesses e discussões na comunidade acadêmica. Este tema foi abordado
recentemente no I Congresso Latino Americano de Psicologia (2005), em especial, pela mesaredonda denominada Reflexões críticas sobre os Estágios de Núcleo Básico em Psicologia.

O objetivo deste relato de experiência é contribuir com o debate acerca da implementação dos
estágios de núcleo básico no curso de formação de psicólogos, para que possam ser
vislumbradas novas alternativas na sua operacionalização em consonância com o aparato legal
que o fundamenta, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em
Psicologia.
O relato foi dividido em três partes: na primeira, discute-se a vivência do estágio, traçando os
desafios diante das dificuldades advindas da legislação pertinente; na segunda, apresentam-se as
experiências ocorridas ao longo do ano de 2004 em três diferentes programas do estágio de nível
básico e na terceira e última, considera-se essa modalidade de estágio como um processo de
contínua aprendizagem.
O Estágio de Núcleo Básico - os desafios diante das dificuldades
Os Estágios de Núcleo Básico (ENB) da FAL representam um primeiro ciclo no conjunto de
atividades supervisionadas, no 2o e 3o anos da graduação, seguidos imediatamente pelo ciclo de
Estágios de Formação Profissional (EFP), no 4o e 5o anos da graduação.
Os objetivos dos estágios de núcleo básico são: promover a relação e o compromisso social dos
alunos com a população regional, na perspectiva da psicologia enquanto ciência e profissão, bem
como propiciar a reflexão sobre os condicionantes históricos das características psicossociais da
população regional.
A questão - O que é o homem? - consiste no tema geral dos estágios de núcleo básico, que será
respondida ao final do ciclo das atividades quando o aluno tiver percorrido os 4 semestres: ENB-I,
ENB-II, ENB-III, ENB-IV. Durante esse período ele irá conhecer diferentes locais, diversas
populações e terá cursado diferentes disciplinas teóricas.
Esses estágios são contemplados por várias atividades, que são agrupadas de acordo com seus
objetivos, suas fundamentações teóricas e suas naturezas, em diferentes programas de serviços,
de extensão universitária e de pesquisa de iniciação científica, oferecidos ao estudante–estagiário.
A ele, cabe eleger seu foco de interesse por meio da escolha tanto dos programas quanto das
instituições que lhe são oferecidas a cada semestre.
Os programas de estágio têm passado por ajustes freqüentes no seu funcionamento para dar
conta de atingir os seus objetivos e as necessidades que vêm sendo identificadas ao longo da sua
implementação.
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sistematizados
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Colaborativas, Propiciação do Brincar, Vivências Empáticas e Propiciação de Atividade e
Contemplação Artística.
Participar desse processo de construção dos estágios, ao mesmo tempo em que vem sendo um
trabalho árduo e exigente, torna-se gratificante e extremamente estimulador no sentido de
acompanhar novos horizontes que se abrem no processo de formação do psicólogo. Acreditamos
que a oportunidade de socializar essa experiência é um excelente momento de reflexão crítica e
de fomento de idéias para o aprimoramento dos estágios nos anos iniciais do curso de Psicologia.

O caráter inovador do ciclo desse estágio, foi uma proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de graduação em Psicologia (Brasil, 2004). Sendo assim, temos construído
experiências considerando o que acreditamos ser o ideal e o possível de se promover nos anos
iniciais no curso de Psicologia, tendo como referência essas diretrizes.
Ao considerar que as Diretrizes Curriculares foram recentemente aprovadas em 2004, são vividos
alguns desafios na sua implementação, em função do contraste identificado entre os estágios de
núcleo básico e os estágios profissionalizantes, até então previstos. Ressaltamos a seguir quatro
desafios.
O primeiro é o fato de que o estágio de núcleo básico, inserido no 2º ano da formação do aluno,
por um lado interpela o estudante principiante com questões que ele ainda não desenvolveu,
como o conhecimento teórico básico para dar conta de explicar, compreender e analisar as
questões próprias da psicologia, por outro lado, desde já, favorece com a promoção dos
conhecimentos requeridos para o exercício profissional, como a tomada de decisões, a
comunicação, a liderança, a administração, o gerenciamento e a educação permanente do
estagiário.
Como segundo desafio, o estágio apresenta uma proposta nova quanto aos objetivos, atividades e
o papel do estagiário de Psicologia. Nesse caso, o estagiário não realiza atividades que sejam
exclusivas do psicólogo, como o psicodiagnóstico ou a psicoterapia. A proposta é apresentar e
integrar o aluno a um contexto social, até então pouco conhecido, favorecendo o desenvolvimento
das competências de planejamento, análise, síntese, observação, descrição, entre outras.
O terceiro desafio apresenta-se pelo fato de que essa modalidade de estágio visa oferecer, num
primeiro momento, aos alunos uma formação e um treinamento integrais, por meio do
acompanhamento docente zeloso dos efeitos sobre os estudantes deste lançamento inicial ao
mundo da Psicologia. Isso implica em supervisões freqüentes e contato estreito com as entidades
concedentes. No caso da nossa experiência na FAL, esse acompanhamento exigiu mudanças na
contratação dos docentes, como por exemplo, contratá-los por mais horas de trabalho,
considerando a) que os grupos de supervisão de estágio acontecem no máximo com 10 alunos e
b) em função da necessidade de disponibilidade de horário do professor-supervisor para estar
sempre em contato com as entidades concedentes e melhor acompanhar os estagiários.
Já o quarto desafio vivenciado incidi no fato de que esse estágio, para cumprir suas finalidades,
muitas vezes deve ser inserido em entidades que não têm um psicólogo contratado.
Para a sua realização, inicialmente, isso não traz nenhum tipo de implicação, uma vez que o ciclo
de estágios de núcleo básico não tem por objetivo promover aprendizagem das competências
específicas do trabalho do psicólogo e sim criar oportunidades dos alunos entrarem em contato
investigacional com as características gerais do homem que vive na região.
Por outro lado, a ausência do psicólogo nas entidades tem trazido algumas dificuldades, pois
como essa experiência representa uma modalidade de estágio nova e pouca conhecida,
enfrentamos inicialmente alguns empecilhos ao firmar o acordo de cooperação entre a entidade

concedente e a faculdade, para que o estudante-estagiário permaneça na instituição realizando a
atividade de estágio sem o acompanhamento do profissional responsável.
Nesse caso, o acompanhamento do estágio ocorre nos horários de supervisão na própria
faculdade, com o professor responsável ou, se necessário, com o coordenador do curso, que
também organiza o ciclo dos estágios de núcleo básico.
Importante ressaltar, que apesar das entidades não contarem com um psicólogo para acompanhar
o estágio do aluno, temos solicitado sempre a permanência de um profissional responsável por ele
no local, a fim de que seja assistido em qualquer dúvida referente à entidade ou ao seu
funcionamento, sendo geralmente o diretor, um professor ou outro técnico designado para esse
acompanhamento.
O fato da entidade concedente não contar com um psicólogo e receber estagiários de Psicologia
ainda não está previsto na legislação que regula a matéria, Lei 8.859/1994 (Brasil, 1994).
Essa questão tem provocado um impacto na sociedade que os tem recebido, uma vez que o
estudante–estagiário não cumpre com as expectativas criadas pela própria, pois dele é esperado
o serviço de um psicólogo profissional.
A diferença nos papéis do estagiário de núcleo básico e do profissional em Psicologia tem
provocado duas reações contrapostas, a primeira de resistência para aceitar o novo, já a segunda
de interesse por considerar que esse aluno poderá colaborar com o funcionamento da instituição
atendida, mas não como psicólogo, e sim como uma pessoa que está disposta a colaborar e a
prestar serviços diversos.
Essa tem sido a proposta do nosso programa de Vivências Colaborativas - prestar serviços
diversos junto à clientela ou aos trabalhadores das entidades concedentes, sempre que estas
possam oferecer oportunidades ao estagiário de conhecer, vivenciar e refletir sobre a realidade da
instituição (Lins, 2005).
A implementação desse estágio tem nos remetido a algumas lacunas que estão sendo
identificadas nas seguintes normas: 1) nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação em Psicologia (Brasil, 2004); 2) na Legislação atual atinente aos estágios em geral
(Brasil, 1994) e 3) na resolução do Conselho Federal de Psicologia, n. 018/2000, Título IV, do
Exercício Profissional, Capítulo I, do Exercício Profissional e dos Estágios de Aprendizagem
(Brasil, 2000).
A realização eficiente das tarefas de acompanhamento do estudante e das entidades de estágio
exige recursos que não foram previstos nas diretrizes para a implementação dos cursos de
Psicologia, como por exemplo a contratação de professores supervisores de estágio com carga
horária direcionada para acompanhamento, tanto do aluno quanto da entidade.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2004) somente consta que os estágios serão

supervisionados por membros do corpo docente da instituição formadora, assegurando a
consolidação e articulação das competências estabelecidas.

Além disso, não é previsto nas Diretrizes Curriculares (Brasil, 2004) que o estágio de núcleo
básico seja realizado em entidade que não conta com a participação do psicólogo e ao mesmo
tempo é recomendado que o aluno seja envolvido em atividades individuais e de equipe, que
incluam observação e descrição do comportamento em diferentes contextos, bem como que os
estágios supervisionados visem assegurar o contato do formando com situações, contextos e
instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações
profissionais, sendo recomendável que as atividades de estágio supervisionado se distribuam ao
longo do curso.
Na resolução do Conselho Federal de Psicologia, n.018/2000, Título IV, do Exercício Profissional,
Capítulo I (Brasil, 2000) constata-se que o estágio deverá ocorrer somente nos casos de natureza
didática, devendo o estagiário ser supervisionado no local de estágio. A resolução considera que
ele deve estar cursando disciplina profissionalizante com atividade prática.
Quanto à carga horária do estágio, temos que nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2004)
há uma divisão em dois níveis de estágio, básico e específico, cada um devendo ter 15% da carga
horária total do curso. Entretanto, considerando que não há menção quanto à carga horária do
curso, não há a indicação de qual é a carga horária para cada um, logo, a dúvida é saber qual
seria a carga horária para o estágio de núcleo básico e para o estágio de formação profissional,
assim denominados na FAL, ou de nível básico, conforme as diretrizes curriculares? E para o
nível específico (ênfases curriculares)?
Na perspectiva de equacionar essas dificuldades, sempre com o objetivo final de promover um
curso de graduação em Psicologia, comprometido com a ética e com a qualidade, na prestação de
seus serviços, o curso de Psicologia da FAL tem assumido o compromisso de buscar alternativas
que possam dar conta de contemplar as exigências requeridas para que os estágios aconteçam o
mais cedo possível na vida acadêmica dos alunos.
Nesse sentido, durante o ano de 2004, primeiro e segundo semestres letivos, tivemos várias
experiências do estágio de núcleo básico (ENB-I e ENB-2): 1) Brinquedoteca itinerante; 2)
Orientação sexual e 3) Vivências colaborativas.
O Estágio de Núcleo Básico (ENB) – as conquistas do brincar, de orientar e de colaborar
O programa de Propiciação do Brincar que tem como objetivos,

tanto favorecer o processo de desenvolvimento da criança em seus aspectos afetivos, cognitivos,
sociais e psicomotores, como promover o conhecimento a respeito do significado do brincar para
o desenvolvimento da criança, além de criar oportunidades de simbolização da realidade e do
imaginário através do brincar e promover momentos lúdicos, prazerosos e instigantes, que
favoreçam a reflexão, a autonomia e a criatividade (Lins, 2005),
deu continuidade a um dos projetos já anteriormente criados - a Brinquedoteca Itinerante.
A experiência da Brinquedoteca Itinerante no ano de 2004 foi desenvolvida no âmbito desse
programa e consistiu no oferecimento de um espaço para crianças e jovens brincarem livremente,

com brinquedos e materiais diversos, bem como com estagiárias preparadas para estimular jogos
e brincadeiras variadas.
Neste período, foram atendidas três instituições educacionais da cidade de Lins/SP. Em cada uma
delas foram realizadas em média 07 sessões, com duração aproximada de 2 horas e 30 minutos
cada, sendo atendidas, em média, de 10 a 15 crianças e adolescentes, na faixa etária de 3 a 17
anos. Uma das instituições atendidas prestava serviços para crianças da educação infantil (0 – 6
anos), a outra, atendia crianças e adolescentes carentes, e a terceira se dedicava a crianças e
adolescentes com necessidades educacionais especiais.
A Brinquedoteca Itinerante teve como objetivo promover o acesso ao brincar nas suas diversas
modalidades e orientar/ensinar a comunidade a respeito do papel do brincar para o
desenvolvimento do ser humano.
Buscamos em Vigotski (1984) o fundamento teórico principal, para esse autor, a atividade infantil
em geral, jogos e brincadeiras, estão intimamente relacionados com o processo de
desenvolvimento. O jogo representa a forma como a criança participa de sua cultura típica e, ao
mesmo tempo serve como criador da zona de desenvolvimento proximal – tem um caráter
antecipatório ou preparatório. Assim, ao brincar, a criança exercita no plano imaginário
capacidades cognitivas e sociais, e nessa interação, ocorre o seu desenvolvimento.
Winnicott (1975) foi outro referencial utilizado como base teórica. O autor considera que a
brincadeira é universal, própria da saúde e conduz aos relacionamentos grupais, sendo talvez
apenas através dela, que a criança ou o adulto deixam fluir a liberdade de criação – a busca do eu
(Self).
A avaliação dos resultados durante e após a experiência da Brinquedoteca Itinerante envolveu
diferentes situações: a) As supervisões de estágio; b) A entrevista dos estagiários com os
funcionários das entidades concedentes; c) A avaliação final dos estagiários com as crianças
atendidas e d) A entrevista de avaliação da supervisora de estágio com os responsáveis pelas
instituições atendidas. Ao final, foi possível identificar os seguintes resultados:
1.

Desenvolvimento de vínculo afetivo entre estagiárias e crianças;

2.

Desenvolvimento de relação interpessoal mais positiva entre as crianças;

3.

Manifestação de comportamentos espontâneos, autônomos, criativos e lúdicos tanto
das crianças quanto das estagiárias;

4.

Desenvolvimento de relacionamento interpessoal profissional positivo das estagiárias
com as crianças atendidas e com os profissionais responsáveis pelos locais
atendidos;

5.

Aprimoramento do conhecimento das estagiárias sobre a realidade de vida da
clientela atendida e sobre as condições de trabalho dos profissionais das instituições
visitadas.

Nesse sentido, considera-se que a experiência da Brinquedoteca Itinerante ao longo do ano de
2004 atingiu os objetivos propostos tanto pelo programa de Propiciação do Brincar quanto pelos
estágios de núcleo básico.
A segunda experiência vivida nos estágios de núcleo básico em 2004 foi no programa
de Propiciação de acesso ao saberes Psi(atualmente modificado para Vivências Colaborativas).
Esse programa foi criado em função de algumas propostas dos estagiários (muitas delas em
resposta às demandas recebidas das entidades concedentes), de promoção de palestras,
trabalhos de orientação e atividades congêneres sobre temas de interesse da clientela e/ou
trabalhadores das entidades concedentes e para a população em geral como a visitação,
participação e colaboração com grupos comunitários.
Essas propostas foram consideradas um modo de contribuir com as pessoas atingidas pelas

atividades de ENB como meio facilitador da inserção, adaptação social e como ampliação da
consciência sobre si e sobre o mundo (Lins, 2005).
O projeto de Orientação Sexual foi desenvolvido no âmbito deste programa (em 2004) a um grupo
de adolescentes que vivia sob medida de proteção em uma casa de apoio.
No 1o semestre de 2004, os primeiros encontros tinham como objetivo a identificação das
necessidades do grupo, da instituição e a análise das condições para a efetivação da vivência
colaborativa.
No 1º semestre esses encontros ocorreram no próprio abrigo onde os adolescentes residiam,
entretanto decidimos promover os encontros do 2o semestre fora desse, passando-os para as
instalações da faculdade - visando com isso melhorar a interação com o grupo e aproximá-los de
um espaço diferente daquele onde viviam.
Os encontros foram semanais, à noite, com duas horas de duração, totalizando 14 encontros no
final. O grupo era composto, em média, por 8 jovens, na faixa etária de 12 a 19 anos, filhos de
pais que perderam a sua guarda legal.
O número de jovens atendidos pelo grupo variava a cada encontro em função do retorno deles à
casa dos pais, da entrada de novos jovens no grupo, das normas de funcionamento da casa de
abrigo e do horário de aula de alguns jovens.
As estratégias utilizadas foram basicamente voltadas para favorecer a participação de todos,
expressando dúvidas, curiosidades e temores em relação à sexualidade, tais como jogos,
dinâmicas de grupo, tempestade de idéias, exposição oral, reflexão dialogada, debate de vídeos
etc.
A proposta da Orientação Sexual teve como objetivo geral abordar a sexualidade como um
aspecto natural e positivo da vida humana, bem como refletir e orientar a respeito do modo como
a pessoa vivencia a sua sexualidade nos seus aspectos sociais, biológicos e afetivos.
Considerando o atendimento às necessidades identificadas junto à instituição e aos adolescentes,
bem como a concepção que se tem de sexualidade, o processo de orientação a todo o momento

se reportou: aos valores pessoais, ao relacionamento interpessoal, às regras e limites da
convivência em grupo, às questões de gênero e aos papéis sociais.
Em consonância com Goldberg (1982) esse trabalho considerou a orientação sexual um preparo
para viver na totalidade das dimensões humanas. Preparo este que fornece informações sobre
sexualidade e proporciona meios que possibilitam a reflexão e o questionamento, a fim de
desenvolver indivíduos críticos e conscientes em relação à sua sexualidade.
Como subsídio teórico, também nos reportamos a Barroso e Bruschini (1982), os quais
consideram a sexualidade como um aspecto natural e positivo da vida humana, englobando o
desenvolvimento pessoal, as relações interpessoais, a estrutura social e o contexto políticoeconômico.
Além disso, as relações de gênero, a construção social e histórica da sexualidade foram
trabalhadas segundo as contribuições de Kahhale (2002), que aborda a sexualidade a partir de
uma perspectiva da psicologia sócio-histórica.
A avaliação dos resultados durante e após a experiência da Orientação Sexual envolveu
diferentes situações: a) As supervisões de estágio; b) Os encontros de avaliação dos estagiários
com os adolescentes e c) O encontro da supervisora de estágio com o profissional responsável
pela instituição. Ao final, foi possível identificar os seguintes resultados:
1.

As discussões acerca da experiência indicam que o grupo de estagiários, ao retratar e
discutir problemas, valores e atitudes humanos, e ao orientar quanto a vivencia da
sexualidade de um modo positivo, puderam servir como um recurso a mais na
conscientização dos adolescentes quanto à sua identidade pessoal e social, contribuindo
assim com o processo de socialização e integração dos adolescentes;

2.

Consoante aos adolescentes atendidos, foi possível observar uma mudança progressiva
no comportamento em grupo, no relacionamento interpessoal e na participação nos
trabalhos ao longo do processo de orientação. Apresentaram indícios de mais habilidades
sociais, respeito humano, responsabilidade, solidariedade e afeto;

3.

O planejamento das atividades, o compromisso com a ética, o interesse por fazer o melhor
no atendimento às necessidades do grupo, a manifestação de uma comunicação coerente,
transparente e objetiva, foram indicadores do desenvolvimento dos estudantes-estagiários
ao trabalharem com o grupo de adolescentes, ao se relacionarem com a equipe técnica da
instituição e ao participarem das supervisões em grupo;

4.

A experiência evidenciou a importância do diálogo sobre as relações humanas como uma
nova proposta de trabalho para os adolescentes.

Esses resultados indicam que a proposta da Orientação Sexual atingiu os objetivos previstos
pelos estágios de núcleo básico e pelo programa de Propiciação de acesso ao saberes Psi.
Por fim, a terceira experiência vivida neste ciclo de estágios (ENB-I e ENB-II / 2004) foi
desenvolvida no Programa de Vivências Colaborativas, em uma instituição de promoção social.

Este programa tem como principal característica a presença dos estagiários em instituições e em
grupos comunitários, colaborando com suas atividades a partir de trabalhos de orientação,
palestras e atividades congêneres sobre temas de interesse da clientela e/ou dos trabalhadores
das entidades concedentes (Lins, 2005).
Sendo assim, o estágio foi desenvolvido em uma instituição vinculada à Coordenadoria Municipal
de Promoção Social da cidade de Lins, onde as estagiárias colaboraram com os serviços
prestados para pessoas com múltiplas deficiências. Esses serviços foram referentes à integração
comunitária, à manutenção financeira da instituição, à higiene, aparência e acolhimento das
necessidades de escuta dos atendidos.
Esses serviços visavam contribuir para a organização e consecução dos objetivos da instituição,
bem como oferecer oportunidade ao estagiário de conhecer, vivenciar e refletir sobre a realidade
da instituição. Considerando o momento da formação dos estudantes, foram excluídos deste
gênero de atividades os trabalhos próprios do psicólogo, como psicoterapia, psicodiagnóstico e
exame psicológico.
A colaboração cotidiana – o trabalhar junto – é uma das maneiras mais fecundas de conhecer a
realidade humana, como nos ensinou Weil (1979) em suas experiências de vida na fábrica. Esse é
um dos fundamentos teóricos que tem norteado as experiências no programa de Vivências
Colaborativas, ao enfatizar a importância do estar junto como única atitude capaz de promover a
compreensão sobre O que é o homem, tema central desse ciclo de estágios.
Ao considerar ainda as contribuições da Psicologia Sócio-Histórica para o estágio de nível básico
nesse programa, tem-se que ao estagiário cumpre o papel de desvelar o que o psicólogo não é,
ou seja, desfazer a idéia que seja um resolvedor de problemas, mero divulgador de teorias e

conhecimentos psicológicos, mas um profissional que deve favorecer a relação entre os sujeitos e
os conhecimentos (Meira; Tanamachi, 2003).
A competência que tem permeado as discussões de supervisão de estágio é a capacidade de
promover o processo de humanização, isto é, o desenvolvimento das características tipicamente
humanas, que ao contrário de serem passadas hereditariamente de geração para geração, são
construídas histórica e socialmente pelo conjunto de homens nas suas relações interpessoais.
Assim, ressalta-se que o estagiário deve ser capaz de contribuir com o desvelamento de uma
série de idéias e concepções cristalizadas e combater em diferentes instâncias as explicações
psicologizantes. De acordo com Meira e Tanamachi (2003) é possível abrir espaços que podem

diminuir os limites e ampliar nossas possibilidades de concretização de uma prática
contextualizada e criticamente comprometida com a humanização.
A partir desses referenciais, foi possível identificar que todos os que estiveram envolvidos na
experiência do estágio (os próprios alunos-estagiários, a clientela atendida e os profissionais da
instituição) tiveram uma avaliação positiva da experiência, resultando em uma solicitação da
continuidade da mesma, mostrando que as colaborações dos alunos têm favorecido o trabalho
realizado pelas entidades concedentes.

Além disso, essas experiências têm inspirado aos próprios estudantes projetos de pesquisa e de
intervenção naquelas realidades, o que demonstra o estabelecimento do compromisso deles com
as pessoas conhecidas e com o seu processo de formação.
Sendo assim, conclui-se que essa experiência do programa de Vivências Colaborativas atingiu os
objetivos propostos pelo próprio programa e pelos estágios de núcleo básico.
A aprendizagem em processo
Inegavelmente, as experiências obtidas com os programas desenvolvidos pelos estágios de
núcleo básico se traduzem em ocorrências de aprendizagens contínuas, seja no erro ou no acerto,
aprendendo com os erros e acertando o indevido.
Ao mesmo tempo, reconhece-se que é um processo permanente, que não pára para mudar, mas
vai se modificando para não parar. Nesse ciclo as mudanças são objetos de reflexão e crítica
constantes em função do objetivo que nos impulsiona para continuar encontrando caminhos
viáveis de uma psicologia comprometida com a ética, a ciência e o processo de humanização do
ser humano.
Sob essas luzes, a condução dos estágios tem proporcionado vivências, cujas aprendizagens se
refletem no modo de ser do aluno-estagiário que passa a assumir o compromisso com o seu
processo de formação, incluindo o conhecimento de quem é o homem, objeto de estudo da sua
profissão, e do processo de construção de humanização desse conjunto de seres, cujo próprio
aluno está inserido.
Nesse processo de construção dos estágios de núcleo básico (ENB) evidencia-se a necessidade
de constantes intercâmbios com a comunidade acadêmica e, em especial, de contínuos ajustes
no seu próprio delineamento, o que implica tanto em uma divulgação freqüente a respeito desse
material quanto no dispêndio de esforços para novas reformulações que venham a ser
requisitadas.
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Resumen
La explotación sexual en términos comerciales de los niños y de los adolescentes es un fenómeno
que ocurre mundialmente y tiene movilizado diversos sectores de la sociedad de varios países con
la clara intención de intentar la búsqueda de posibles soluciones para el combate al carácter cruel
de esa forma de explotación humana. Fue realizada en 1993, en el parlamento brasileño, una
Comisión Parlamentar de Investigación (CPI) orientada en sentido de investigar el problema de la
explotación sexual de los niños y adolescentes. El presente artículo demuestra el trayecto
metodológico emprendido en el análisis de las declaraciones de los deponentes de la CPI. Las
anotaciones taquigráficas entendidas como documentación del dominio público, además de ser la
expresión de la “ideas circulantes” concernientes la explotación de los niños y de los
adolescentes, también permiten desvelar la tensión dialéctica de la constitución de la subjetividad.
Palabras claves: Psicología Social; Metodología; Teoría Socio-Histórica.

Resumo
A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é um fenômeno que ocorre em esfera
mundial e que tem mobilizado diversos setores da sociedade de vários países no sentido de se
discutir encaminhamentos para combater essa cruel forma de exploração humana. No Brasil foi
realizada em 1993 a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o fenômeno.
Este artigo apresenta o percurso metodológico empreendido na análise dos discursos dos
depoentes da CPI. As notas taquigráficas compreendidas como documentos de domínio público,
além de serem expressão das “idéias circulantes” sobre a exploração sexual contra crianças e
adolescentes também permitem desvelar a tensão dialética da constituição da subjetividade.
Palavras-chave: Psicologia Social; Metodologia; Teoria Sócio-Histórica.
Abstract
The commercial sexual exploitation of children and adolescents is a phenomenon that occurs in a
world-wide sphere and has mobilized diverse sectors of the society of some countries in the
direction of if arguing directions to fight this cruel form of human being exploitation. In Brazil, the
Legislative Inquiring Committee (CPI), which was carried through in 1993, was designated to
investigate this phenomenon. This article presents the undertaken methodological passage in the
analysis of the deponents` speeches of the CPI. The notes, understood as documents of public
domain, besides being the expression of the "circulating ideas" on the sexual exploration against
children and adolescents also allow revealing the dialectic tension of the subjectivity constitution.
Key words: Social Psychology; Methodology; Social-Historical theory.

Introdução
A infância pobre brasileira ganhou notoriedade social e acadêmica a partir dos anos 80,1 sendo
que nessa década o tema de destaque foi o “menino de rua”. Uma série de eventos e situações –
como, por exemplo, a instituição do Ano Internacional da Criança em 1979, a criação do
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), em 1985, a realização de
Encontros Nacionais de Meninos e Meninas de Rua, em 1986 e 1989, a criação do Fórum
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA) em 1988, publicações sobre o
tema e a entrada em cena de novos atores: “as organizações intergovernamentais (Unicef, OMS,
Unesco, ONU), internacionais (várias agências que financiam projetos) e as ONGs nacionais”
(Rosemberg, 1995, p. 236) – trouxe a infância pobre para o centro da discussão
nacional. Contudo, no processo de discussão, a infância foi-se fragmentando em temas como
meninos(as) de rua, extermínio, narcotráfico, adoção internacional, venda de órgãos, tráfico de
crianças, violências sexuais e físicas, turismo sexual, gravidez na adolescência e “prostituição
infantil e juvenil” (PIJ)2, que passaram a freqüentar cotidianamente a imprensa e saltaram também
para as pesquisas acadêmicas e não-acadêmicas.

A realização do Ano Internacional da Criança em 1979 e o processo de abertura política vivido
pelo Brasil nos anos 80 certamente colaboraram para que segmentos da sociedade – profissionais
e leigos – retomassem a discussão sobre a infância brasileira. Essa discussão inicialmente foi
desencadeada pela “descoberta” de crianças e adolescentes institucionalizados e um pouco
depois, em meados da década de 1980, do fenômeno denominado “meninos de rua”.
Na década de 1980, algumas pesquisas começaram a chamar a atenção para o fato de que a
população de rua não era constituída apenas de crianças e adolescentes do sexo masculino e sim
de ambos os sexos e que era necessário levar em consideração essa especificidade do sexo
feminino. A partir daí, ao se investigar o mundo do “menor de rua” começa-se a demarcar a
existência das “meninas de rua”.
Essas pesquisa caracterizam as “meninas de rua” de uma forma ampla, tanto as que convivem
com a família, as que vivem em bandos na rua, perambulando, as que estão à espera de cliente
na zona ou nas calçadas, quanto as que participam de programas oficiais ou alternativos ou estão
recolhidas em instituições fechadas. Afirmam ainda que a inserção da “menina” na rua é gradual e
que ela sai de casa por desejar liberdade, por sofrer violências e/ou por auto-punição.
A temática da PIJ surge, pois, do estudo dos grupos de crianças/adolescentes institucionalizados
e/ou da/na rua e gradativamente vai ganhando um espaço de investigação próprio.
No início da década de 1990, no Brasil, o tema que mais se destacou no cenário das denúncias
contra as situações de exploração a que eram submetidas às crianças e adolescentes das
camadas populares e que foi objeto da pressão exercida por diferentes entidades/instituições
nacionais e internacionais foi a PIJ. Esse quadro culminou, na criação em 1993, da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Federal. No período de 27 de maio de 1993 a 9 de
junho de 1994, a CPI ouviu, em depoimentos públicos ou secretos, centenas de pessoas
(crianças, adolescentes e adultos), fez diligências por vários estados brasileiros, mobilizou a
opinião pública e, por fim, apresentou, em 9 de junho de 1994, à Câmara dos Deputados e à
sociedade de uma forma geral seu relatório final. Participaram como depoentes homens e
mulheres das mais diversas formações e convicções políticas, acadêmicas e religiosas
representantes de entidades que atuam na área da infância/adolescência.
A pesquisa – Prostituição infantil e juvenil: uma análise psicossocial do discurso de depoentes da

CPI – (SOUSA, 2001) objetivou apreender os significados de PIJ contidos nos depoimentos
documentados nas notas taquigráficas3 registradas durante as audiências públicas na Câmara
Federal destinada a “apurar responsabilidades pela exploração e prostituição infanto-juvenil”.
Neste artigo busca-se apresentar o percurso metodológico empreendido – a partir da perspectiva
da teoria sócio-histórica de Vygotsky – no sentido de compreender criticamente os discursos dos
depoentes convocados a depor pela CPI.

Os documentos de domínio público
Esses discursos (2.348 páginas de notas taquigráficas) são vistos aqui como uma passagem que
dá acesso às concepções de infância, adolescência, sexualidade, família, sociedade, prostituição
que perpassam a discussão sobre a PIJ no cenário contemporâneo brasileiro e vão mostrando
significados que legitimam políticas públicas, políticas de identidade e de afetividade com relação
à infância e adolescência de/na rua e pobres de uma forma geral.
As notas taquigráficas que registram os depoimentos prestados à CPI – como também revistas,
jornais, arquivos, diários oficiais e anúncios de publicidade – são considerados documentos de
domínio público. Para Spink (1999), investigar os diversos tipos de documentos de domínio
público justifica-se porque eles “são produtos em tempo e componentes significativos do cotidiano;
complementam e competem com a narrativa e a memória” (Spink, 1999, p. 126, grifos do autor).
Spink (1999) enfatiza ainda que o fato de os documentos de domínio público – enquanto registro –
serem públicos, produz uma intersubjetividade coletiva. Com relação à CPI que foi pesquisada,
pode-se exemplificar a repercussão social que essa temática teve no Brasil com a ampla
cobertura promovida pela imprensa, escrita, falada e televisionada, dos depoimentos prestados à
CPI. Ou seja, o que as notas taquigráficas registram é um produto da interação social. São
determinadas pelos significados dominantes e pelos interesses e relações de poder em jogo
personalizadas nas instituições, mas são também determinantes deles.
O método de estudo: a teoria Sócio-Histórica de Vigotski
A concepção de significado adotada fundamenta-se nas reflexões teóricas de Lev Seminovitch
Vygotsky (1896-1934), psicólogo russo conhecido por seu esforço em superar os reducionismos
teóricos da Psicologia da época, baseados em dicotomias como objetividade–subjetividade,
homem–sociedade e significado–materialidade. Com essa preocupação, Vygotsky desenvolveu
intensas pesquisas e sistematizou reflexões sobre significado, formação de conceitos e linguagem
como atividade mediadora do homem (1987, 1996 e 1998).
Vygotsky não apenas compreende a palavra como resultado do processo sócio-histórico da
humanidade, como enfatiza sua indissociabilidade do significado: “Uma palavra sem significado é
um som vazio, que não mais faz parte da fala humana” (Vygotsky, 1987, p. 4). Mas não há uma
relação direta entre a palavra e o significado, pois a palavra adquire seu sentido no contexto em
que surge. A palavra possui, para ele, duas zonas diferentes de transformação: uma zona mais
estável e precisa que ele chama de significado e outra mais dinâmica que é o sentido.
O significado, para Vygotsky, não é estático, é um processo vivo, dinâmico, que está em
movimento que traduz e reflete a realidade social – sócio-historicamente constituída. Essas
transformações sócio-históricas são incorporadas aos significados estabelecidos produzindo
dialeticamente novos significados. Assim, “não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que se
altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra” (Vygotsky,
1987, p. 105).

Já o sentido é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta na consciência
humana. Por isso, é um fenômeno complexo, móvel e variável, ou seja, modifica-se de acordo
com as situações e a mente que o utiliza, sendo quase ilimitado.
Em síntese, significado e sentido são dimensões diferentes da linguagem. O significado é formado
pelos sistemas de significação construídos ao longo da história social e cultural; é mais formal e
institucional, mas não fixo. Ou seja, o significado é a expressão cristalizada e dicionarizada das
palavras; sua mudança, embora permanente, só ocorre de forma lenta e gradual. Já o sentido é
formado pela experiência pessoal e social de cada indivíduo, é extremamente dinâmico e se refaz
constantemente em cada ato discursivo.
Para Vygotsky, o estudo do significado possibilita o desvelamento e a compreensão da realidade,
porque ele se situa na transição do pensamento para a palavra. É, ao mesmo tempo, um
fenômeno do pensamento – pois, como conceito e generalização, é uma palavra com significado –
e um fenômeno da fala, porque é através das palavras que o pensamento passa a existir.
Assim, justifica-se o propósito e a validade de analisar o discurso da CPI não como algo em si,
mas como um discurso que só pode ser compreendido dentro de um contexto social mais amplo,
composto por contextos mais específicos que vão explicar as diferenças de sentido. Ou seja,
busca-se explicar os significados mais duráveis e as diferenças de sentido desse discurso.
Também é importante compreender esse discurso como algo que não termina quando se
encerram os depoimentos à CPI, porque os significados e sentidos, que são dinâmicos, seguem
sendo influenciados uns pelos outros; e os novos sentidos gerados pelas situações específicas
podem por sua vez criar novos significados. Um bom exemplo desse movimento é a incorporação
que os membros da CPI fazem do termo prostituída utilizado por alguns representantes de ONGs
em substituição ao termo, até então de prostituta para se referir a crianças/adolescente que se
encontram na prostituição.
A este estudo não interessaram os motivos pessoais, subjetivos, mas buscou-se apreender o
subtexto presente no discurso coletivo. O sujeito dos depoimentos – sujeito-representante – é
coletivo: embora individual no ato do depoimento, cada depoente foi convidado como
representante de alguma entidade, nacional ou internacional, para falar sobre o fenômeno
denominado PIJ. Portanto, a análise do subtexto enfatizou os motivos políticos e sociais contidos
nesses depoimentos.
Na pesquisa, o depoente foi considerado como sujeito-representante, ou seja, alguém que elabora
os próprios significados sobre a PIJ, porém eles surgem carregados de marcas das “idéias
circulantes” da instituição determinada que representa. Assim, os depoimentos foram vistos por
meio da tensão dialética da constituição da subjetividade (indivíduo e sociedade), uma vez que
são discursos contraditórios, complexos e adequados para a análise psicossocial que foi
empreendida.

Procedimentos metodológicos
As premissas da metodologia foram inspiradas nas concepções teóricas apresentadas
anteriormente. Buscou-se construir um procedimento metodológico capaz de analisar o discurso
dos depoentes (a linguagem, a palavra) como um processo e não como um objeto, pois a palavra
é vista aqui como dinâmica e composta de uma multiplicidade de significados que variam sóciohistoricamente dependendo do contexto em que é utilizada (Vygotsky, 1998).
Tentou-se realizar uma análise explicativa e não descritiva, por se compreender que a análise
explicativa possibilita a revelação das dimensões dinâmicas ou causais, reais, em oposição à
enumeração das características externas de um processo (Vygotsky, 1998).
E por último, não se perdeu de vista a compreensão de que a relação do sujeito-pesquisador com
o material empírico – as notas taquigráficas – é dialética, pois ao lidar com as informações que os
discursos apresentam ele constrói indicadores (Rey, 1999) que são categorias produzidas no
processo de construção do conhecimento e que constituem ferramentas fundamentais para a
definição de novas zonas de sentido para o problema estudado. Essas zonas de sentido
modificam-se em todo o processo de teorização que o sujeito-pesquisador empreende na
construção das reflexões sobre a temática pesquisada.
Baseados nesses pressupostos, bem como nas orientações oferecidas por pesquisas do Núcleo
de Estudos Psicossociais da Exclusão/Inclusão (NEXIN) para a análise do subtexto e na análise
de conteúdo (Bardin, 1977) os procedimentos metodológicos foram realizados em três fases
inspiradas na sugestão de Thompson (2000): A) analítico-organizativa; B) interpretativa e C)
interpretação da interpretação.
A) Fase analítico-organizativa
Nessa fase, foram identificados os núcleos estáveis de significados e as variações de sentidos em
relação ao tema da pesquisa. Ela foi realizada em dois momentos:
1. Seleção dos depoimentos
Após a leitura de todos os textos que compõem as notas taquigráficas da CPI4 – são 2.348
páginas divididas em quatro volumes: Volume I (672 páginas); Volume II (672 páginas); Volume III
(672 páginas) e Volume IV (332 páginas) – foram selecionados os depoimentos dos 102
depoentes que participaram da CPI na condição de convocados/colaboradores e que portanto,
eram sujeitos privilegiados, fazendo denúncias e/ou discutindo a PIJ. 5
Excluíram-se da análise:
a.

os convocados para depor, acusados de fazer parte do esquema da PIJ ou das adoções
internacionais ilegais, pois o conteúdo de seus depoimentos não continha qualquer
discussão sobre o tema da PIJ. Os acusados concentravam-se em defender-se das
acusações e os membros da CPI transformavam-se em inquisidores, preocupados em
provar, por meio de dados sobre os rendimentos dos acusados (quebra do sigilo bancário
etc.), seu enriquecimento ilícito;

b.

parlamentares visitantes e/ou outros membros do poder legislativo que participaram da CPI
não na condição de depoente convocado, mas apenas de “visitante” ou integrante da
equipe de apoio quando a CPI deslocava-se para outro estado da federação;

c.

as crianças e adolescentes, pois, por serem “menores” de idade, o sigilo de seus
depoimentos é garantido por lei.

Foram também excluídos na análise das notas os trechos que continham as intervenções de
argüição ou de esclarecimento dos deputados membros da CPI que não foram selecionados como
sujeitos da pesquisa, porque ocupavam uma posição de “investigadores”, buscando informações e
que freqüentemente demonstravam mais interesse pelas questões políticas implicadas na CPI do
que propriamente pela discussão da PIJ no Brasil.
2. Sistematização das informações
A sistematização das informações contidas nas notas taquigráficas foi realizada em sete etapas,
conforme se segue:
Primeira etapa
Construção de um quadro para a organização e o conhecimento do conjunto dos 102
depoimentos: número do depoente; volume e página em que se encontra o seu depoimento; data
do depoimento; local do depoimento, entidade ou instituição que ele representava e o nome do
depoente.
Segunda etapa
Realização de leituras “flutuantes” (Bardin, 1977) com o objetivo de tomar contato com os
depoimentos através das impressões e orientações que o texto possibilitasse.
Terceira etapa
Construção de um formulário para cada depoimento, objetivando traçar o perfil dos 102 depoentes
e dos depoimentos prestados à CPI. Para a organização desses dados, criou-se um banco de
dados, utilizando-se o programa estatístico EPIINFO (Deaw et alli. 1996).
Quarta etapa
Leitura dirigida dos 102 depoimentos para o preenchimento dos formulários. Após a leitura, esta
etapa dividiu-se em dois momentos:
- inventário dos núcleos temáticos mais freqüentes no discurso sobre a PIJ: concepção de
infância, significado de sofrimento, concepção de família pobre, sexualidade infantil,
prostituição (modelo adulto, definição, características, causas, conseqüências, cliente,
críticas, quem ganha com a PIJ), políticas públicas de combate à PIJ e aspectos gerais:
estatísticas, principais argumentos e tipo de discurso e

- escolha dos 41 depoimentos para a análise qualitativa.
Foram excluídos os depoimentos (ao todo 61):
a.

que versavam única ou quase exclusivamente sobre outras temáticas que não a PIJ, como
por exemplo a adoção internacional ou o narcotráfico, e não continham reflexões sobre a
PIJ;

b.

excessivamente formais, nos quais os depoentes mostravam-se muito presos ao seu papel
profissional, estando ali apenas para cumprir uma exigência legal e

c.

que abordavam unicamente a prostituição masculina ou feminina adulta.

Quinta etapa
Leitura e seleção de todos os trechos dos 41 depoimentos selecionados correspondentes aos
núcleos temáticos estabelecidos a partir de várias regras de enumeração: presença, intensidade,
ausência, insólito. Utilizou-se o seguinte procedimento: no próprio texto da CPI, foram destacados
com marca-texto todos os trechos relevantes (núcleos temáticos dos discursos) de cada
depoimento. Depois, esses trechos foram xerocopiados e, com eles, construiu-se uma ficha para
cada depoente. A seguir, o conteúdo de todas as fichas (núcleos temáticos) foi digitado e
armazenado no computador.
Sexta etapa
Organização, por depoente, dos dados de identificação e dos respectivos conteúdos (núcleos
temáticos) do discurso trazidos por ele.
Sétima etapa
Seleção de todos os discursos dos depoentes sobre um determinado núcleo temático. Por
exemplo, o que todos os depoentes selecionados falaram sobre as causas da prostituição infantil
e juvenil.
B) Fase interpretativa
Nessa fase, buscou-se o não-explícito do discurso dos depoentes e realizou-se a análise
comparativa por núcleo.
A partir dos núcleos temáticos, foram rastreados os discursos comuns, as contradições, o insólito.
Como a análise não se ateve unicamente ao conteúdo explícito, buscando igualmente o subtexto,
não explícito, também houve a necessidade de analisar-se a retórica, a forma, a estrutura
lingüística e identificar o interlocutor, nem sempre explícito. Para tanto, a atenção voltou-se para
os lugares sociais de onde os depoentes falavam para ver o que havia de específico nas
concepções apresentadas.
Essa fase de processamento dos depoimentos foi utilizada como um roteiro para melhor
compreensão do processo analítico que seria empreendido a seguir.

C) A “interpretação da interpretação”
Essa fase corresponde ao que propõe Thompson (2000): “uma interpretação de uma
interpretação, (...) re-interpretando um campo pré-interpretado” (p. 359). Ou seja, o pesquisador,
ao interpretar os dados de um determinado campo, não está interpretando um campo neutro, mas
um campo que expressa significados sócio-historicamente constituídos, dos quais ele – o
pesquisador – fará mais uma interpretação. No entanto, essa interpretação deve-se distinguir das
interpretações “ingênuas”, pois trata-se de uma investigação científica.
Nessa etapa foram levantadas hipóteses sobre as motivações ideológicas, moralistas e
excludentes que marcam os discursos dos depoentes da CPI. Essas hipóteses foram mediadas
pela teoria marxista de ideologia, revisitada por Thompson (2000) que afirma que os significados
não são ingênuos e que respondem pela luta pelo poder. Para ele, a ideologia refere-se “às
maneiras como o sentido (significado) serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer e
sustentar relações de poder que são sistematicamente assimétricas [isto é] relações de
dominação” (p.16).
Para a realização dessa fase, foram cotejados os estudos sobre prostituição infantil e juvenil,
sexualidade infantil, concepções de infância e sexualidade, sobre as relações de poder entre as
idades etc. e os discursos dos depoentes da CPI.
A análise foi mediada também pelas reflexões críticas provocadas pela revisão bibliográfica; pelos
estudos produzidos pelo NEXIN sobre a dialética exclusão–inclusão, especialmente sobre a
função dos significados como legitimadores da inclusão perversa.
Para essa interpretação, a partir das categorias selecionadas na quarta etapa da primeira fase
(sistematização das informações), foram construídos os textos da pesquisa e em cada um deles
foi feito o exercício final, analítico e interpretativo do subtexto ético-político.
Conclusão
Desenvolver uma visão crítica dos discursos que são aceitos como competentes implica
necessariamente interrogar-se sobre as repercussões sociais desses discursos, bem como sobre
que interesses eles estão legitimando. Essa atitude talvez possibilite a quebra das fronteiras –
artificiais – entre áreas de conhecimento da Psicologia, como a que se estabeleceu entre a
Psicologia Social e a Psicologia do Desenvolvimento no estudo da infância e da adolescência.
Enfim, esta pesquisa pretende dar a conhecer os significados presentes nos discursos de
depoentes da CPI sobre a PIJ e assenta-se na opção política pela busca de conhecimentos e
teorias emancipadoras e humanizadoras da infância e adolescência, que sejam sensíveis aos
anseios, necessidades, dificuldades e desejos das crianças e adolescentes situadas sóciohistoricamente. Só assim será possível provocar rachaduras na muralha de conhecimentos
monolíticos, fossilizados e ideológicos sobre a infância e adolescência e abrir novas perspectivas
de se estudar os fenômenos psicossociais referentes a infância e adolescência e intervir nas
políticas públicas para a infância e a adolescência brasileira.

O exercício teórico–metodológico empreendido nesta pesquisa – interpretação da interpretação –
na busca do subtexto revelou que os depoimentos expressam pontos de vista diversos, refletindo
posições políticas contrárias de grupos, instituições e indivíduos no cenário nacional. Eis as
principais:


As ONGs, em regra, colocam-se na defesa dos direitos das crianças e adolescentes
pobres, procuram denunciar as situações de abuso e exploração sexual, defendem a
criação de espaços sociais para cuidar e zelar da infância e adolescência e criticam a
inexistência de políticas públicas para a infância e adolescência brasileiras. No entanto,
seu discurso defende mais o atendimento das necessidades da crianças/adolescente na
rua ou em instituições do que o combate às causas dessa situação, a luta pelo fim da
exclusão social ou da perversa inclusão das crianças/adolescentes pobres.



O representante do UNICEF atribui, de forma bastante veemente, a responsabilidade pela
existência da PIJ ao perfil da cultura brasileira, que é cúmplice da exploração e até
incentiva essa prática. Dessa forma, a PIJ é vista como expressão do “atraso” e das
“carências” culturais da sociedade brasileira em face do mundo rico e civilizado.



No discurso da mídia, prevaleceu o esforço no sentido de comprovar com fatos e fotos a
existência inequívoca da PIJ e também o de reafirmar a importância da mídia no cenário
nacional tanto para denunciar quanto para ‘resolver’ problemas como esse.



A participação das instituições universitárias mostrou-se bastante reduzida e tímida –
talvez a associação implícita da PIJ unicamente com fatores econômicos explique isso. De
certo modo, o emprego de uma linguagem especializada, geralmente do jargão
psicanalítico, dificulta a compreensão e assimilação do discurso dessas instituições pelos
membros da CPI. Talvez caiba aqui uma reflexão com relação aos saberes existentes na
Psicologia, que tem sido historicamente associada às necessidades das camadas médias
e altas da população e que nem sempre tem se colocado de forma crítica e científica na
busca de explicações e soluções para os problemas que atingem a população pobre de
uma forma geral. Assim, apesar de a CPI ter convidado/convocado alguns especilaistas
para depor – psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, educadores, juízes, delegados – o
discurso científico, que teoricamente esses profissionais representariam não teve grande
expressão, favorecendo-se assim que prevalecesse, para explicar os múltiplos aspectos da
PIJ, o discurso moral-religioso – representado pelos diferentes depoentes vinculados direta
ou indiretamente a instituições religiosas.



Os discursos das instituições vinculadas as instituições religiosas – por trabalharem
diretamente com as crianças/adolescentes que estão na prostituição – apresentam-se com
acentuada marca de denúncia e com ênfase no conhecimento direto/empírico da realidade
da PIJ. Embora defendam os direitos das crianças e adolescentes, associam a PIJ à
degradação familiar.



O representante da igreja católica questionou a necessidade de se tirar mais uma
“fotografia de uma situação tão evidente” e questionou a moral vigente que propicia o
surgimento da PIJ. Também criticou a criação de mais uma CPI e afirmou que o papel do
poder legislativo não é o de “fotografar” a realidade, mas o de votar leis e destinar verbas
que de fato modifiquem a situação de vida dos pobres brasileiros, entre eles as crianças e
os adolescentes.



Os representantes do poder legislativo tiveram o discurso marcado pelas realizações de
CPIs estaduais ou municipais e constroem sua argumentação com as informações obtidas
nessas CPIs – números, nomes e datas – comprovando a existência da PIJ. Absorvem o
discurso das ONGs e defendem também o uso da denominação prostituída para
caracterizar que as crianças/adolescentes foram obrigadas a se “jogarem” nessa vida.



Os discursos dos representantes dos conselhos são ambigüos. Se, por um lado,
apontavam vários fatores como causadores da PIJ – subemprego, baixa auto-estima, uso
de drogas, o abuso sexual intrafamiliar e o êxodo rural – por outro culpabilizavam
sobremaneira as famílias que são “desestruturadas”. Alguns desses depoentes chegam a
defender o trabalho infantil como estratégia pedagógica da disciplinarização dos corpos e
mentes infantis.



Os discursos dos representantes da polícia civil e federal também culpabilizavam as
famílias e sentem uma certa frustração com o desempenho no combate à PIJ, pois,
segundo eles, realizam ações punitivas tentando desbaratar as redes de aliciamento e
prostituição, mas depois de um certo tempo “tudo volta ao normal”.



Os representantes do governo ou negam ou superestimam as cifras que pretendem
diagnosticar a PIJ no Brasil. E, para os representantes do poder judiciário, a PIJ se dá
principalmente naquelas regiões de “fronteira” onde o poder do Estado não se efetiva.

É importante assinalar que a CPI não discutiu a infância/adolescência de um modo que abarcasse
diferentes classes sociais, ou seja todas as crianças/adolescentes do Brasil. Tratou tão somente
da infância/adolescência pobre e, por isso, no subtexto dos depoimentos constatou-se em maior
ou menor intensidade um movimento que acusa, estigmatiza e tenta moralizar – principalmente
pela sexualidade regulada e pelo trabalho – a infância/adolescência pobre brasileira.
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Notas
1. Isso não significa que ela não tenha sido objeto de discussão política em outros momentos históricos.
Irene Rizzini no livro O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil
(1997), apresenta as reflexões sobre a infância pobre brasileira na transição da Monarquia para a República
(passagem do século XIX para o XX), quando o interesse pela infância estava associado à idéia de que ela
constitui um valioso patrimônio de uma nação. Regresar al texto
2. O fato de utilizar neste estudo a denominação PIJ – portanto, caracterizar como prostitutas crianças e
adolescentes – não significa que esteja de acordo com o emprego desse termo. Foi inevitável usá-lo, tendo
em vista a ausência de um termo mais adequado e também seu largo uso, tanto na CPI quanto na literatura
pesquisada. Regresar al texto
3. Prostituição infantil e juvenil: uma análise psicossocial do discurso de depoentes da CPI Regresar al texto
4. Embora algumas páginas das notas taquigráficas estejam ilegíveis, é irrefutável a importância desse
documento, que aqui é visto não como a “verdade”, mas como uma versão e que certamente expressa o
pensamento de parcelas significativas da sociedade brasileira sobre a PIJ. Regresar al texto
5. Segundo Moraes (2000), “ninguém pode escusar-se de comparecer à comissão parlamentar de inquérito
para depor” (p. 371), pois as CPIs possuem os mesmos poderes instrutórios que os magistrados, durante a
instrução processual penal. Regresar al texto
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RESUMO
O presente texto é resultante de 5 anos de investigação do grupo de pesquisa Jovens e Valores
do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
acerca dos valores dos jovens no contexto atual. Privilegiou-se a relação alunos-valores em suas
diferentes e distintas dimensões articuladas ao imaginário social escolar. O objetivo foi
compreender de que modo os alunos configuram seus valores. Ancorou-se na fundamentação
teórica de Castoriadis (1982), e Hessen (1980). Partiu-se do pressuposto de que a aquisição e
construção dos valores se dão em termos histórico-sociais. Aplicaram-se instrumentos de
pesquisa diferenciados além dos questionários semi-estruturados. As análises revelaram as
relações simbólicas sofríveis dos alunos com a sociedade, o mercado e a escola. Espera-se
contribuir com a reflexão para a realização de uma proposta pedagógica que viabilize a
investigação do imaginário do cotidiano escolar possibilitando as construções de práticas
simbólicas para realização de valores coletivos.
Palavras-chave: Valores; Imaginário Social; Escola
SUMMARY
The present text is resultant of 5 years of inquiry of the group of research Young and Values of the
program of after-graduation in education of the University of the State of Rio de Janeiro concerning
the values of the young in the current context. It was privileged relation students-values in its
different and distinct dimensions articulated to social imaginary pertaining to school. The objective
was to understand of that way the students configure its values. It was anchored in the theoretical
of Castoriadis (1982), and Hessen (1980). It began of estimated of the acquisition and the
construction of the values if it gives in description-social terms. Differentiated instruments of
research beyond the half-structuralized questionnaires had been applied. The analyses had
disclosed the reasonable symbolic relations of the students with the society, the market and the
school. One expects to contribute with the reflection for the accomplishment of a proposal

pedagogical that makes possible the inquiry of imaginary of the daily pertaining to school making
possible practical constructions of symbolic for accomplishment of collective values.
Word-key: Values; Imaginary Social; School
RESUMEN
El presente texto es resultado de 5 años de la investigación del grupo de investigación Jóvenes y
Valores, del programa de postgrado en educación de la Universidad de Río de Janeiro acerca de
los valores de los jóvenes en el contexto actual. Se privilegió la relación alumnos-valores en sus
diferentes y distintas dimensiones articuladas al imaginario social de la escuela. El objetivo ha sido
comprender de qué manera los alumnos configuran sus valores. Se apoyó en la fundamentación
teórica de Castoriadis (1982), y Hessen (1980). Se partió del presupuesto de que la adquisición y
construcción de los valores se dan en términos histórico-sociales. Fueron aplicados instrumentos
de evaluación diferenciados y cuestionarios semi-estructurados. Los análisis rebelaron las
relaciones simbólicas sufribles de los alumnos con la sociedad, el mercado y la escuela. Se
espera contribuir con la reflexión para la realización de una propuesta pedagógica que valorice la
investigación del imaginario del cotidiano escolar y que posibilite la construcción de prácticas
simbólicas para la realización de valores colectivos.
Palabra-clave: Valores; Social Imaginario; Escuela

Apresentação
Em todos os momentos de nossa vida as ações que praticamos, as situações que participamos,
as atitudes que tomamos, os sonhos e desejos que idealizamos estão carregados dos valores
eleitos ou sinalizados para a opção que realizamos ou que gostaríamos de realizar. Esses valores
frutos de uma decisão pessoal, na verdade, são em termos escolhidos por nós, uma vez que eles
se constituem e são produzidos pela própria cultura e pela sociedade em que vivemos.
Miriam Paura Z. Grinspum, 1999
As questões de ordem políticas educacionais e de mercado que organizam a sociedade brasileira
são incompatíveis entre si e geradoras de descrenças nas instituições como se pode conferir nas
escolas.
A escola, aqui é entendida não só como estrutura física deficitária, mas um complexo organizado
com seus sujeitos, currículos, programas, pais, alunos que como participantes diretos ou não,
sustentam o imaginário criado do que é e de como deverá funcionar essa instituição. E, é neste
contexto que muitos jovens1 que, em detrimento de valores instituídos nas e pelas escolas de
ensino médio vêem seus sonhos de estudar para garantir trabalho desfeitos diante do

conteudismo escolar e do modo de se fazer a educação. Daí, dizer que um dos fortes motivos da
evasão ou abandono da escola é a dissonância valorativa entre os adolescentes e a escola.
O número dos adolescentes brasileiros, estimado em 17 milhões no ano 2003, segundo o
IBGE2 contrasta com o baixo percentual de 36,55%, aproximadamente, de adolescentes na faixa
etária de 15 a 19 anos matriculados no ensino médio em 2002. Portanto, não devemos ignorar
esta população que se encontra em período de grande capacidade de abstração e produção
cultural, intelectual, cientifica e outras e, que se encontra fora da escola, aumentando o que se
pode denominar de “mentes desperdiçadas” e, impactando o desenvolvimento do país.
O entendimento das escolhas dos adolescentes, o que pensam, quais são os seus valores, faz do
presente tema uma questão importante para aprendermos a lidar com um futuro não tão jovem,
mas, necessariamente, trabalhado pelos adolescentes de hoje. Considerando este contexto
social, onde os adolescentes/jovens tem sido uma fonte geradora de inúmeros textos, pesquisas e
programas políticos, assinalando uma preocupação das instituições que formam a sociedade,
tanto a nível privado quanto público, em especial, a sociedade acadêmica a quem cabe educar os
jovens, indica ser imprescindível a identificação dos valores que permeiam suas escolhas e
comportamentos. Isto porque mesmo com o crescente volume de textos e de programas voltados
para os jovens, não aumentaram significativamente a procura por escolas regulares.
Os adolescentes oriundos dos diferentes segmentos da sociedade vêm esboçando seus valores
através da linguagem estabelecida na mediação simbólica que é elaborada pelo imaginário tanto
individual quanto coletivo diferentemente do que se pretende a escola. Um exemplo comum às
escolas é com relação à avaliação. Se a escola a faz por considerar importante para verificar a
construção do conhecimento e, assim o valor foca a lógica do aprendizado. Já para o adolescente
muitas vezes é de ameaça a identidade, a auto-imagem, daí burlar, ameaçar o professor entre
outros. Então, o valor dado é em relação ao peso da nota, a lógica da sobrevivência.
Nesta percepção valorativa, o imaginário como forma de criação vêm respondendo por um
determinado movimento social que cabe ser interrogado na perspectiva de encontrar caminhos
para equacionar o problema da crise axiológica e paradigmática existente na escola de ensino
médio.
O foco de atenção da presente pesquisa que gerou este texto, ou seja, os adolescentes e a
construção de valores no cotidiano escolar, com um olhar sensível sobre as mediações praticadas
em razão do imaginário instituinte revela uma das facetas da história atual em relação sua
inclusão e permanência na escola.
Afirma-se, assim, que os valores enquanto parte do tecido do imaginário do sujeito e da
sociedade, se situa como sendo instituído/produto e instituinte/processo da história e contexto de
origem. Cabe assinalar que a identificação de valores, que tem permeado as escolhas dos
adolescentes é criação do imaginário que no adolescente tem como uma representação de
construção dinâmica e ambivalente e, por isso mesmo, conflitante com a acomodação da
sociedade atual sustentada por valores individualistas.

Em síntese busca-se Agnes Heller, que aponta a história como sendo a substância da sociedade
e que esta substância não contém apenas o essencial, mas também a continuidade de toda a
estrutura social que é muito heterogênea, assim como a continuidade dos valores. Há um
movimento, então, de surgimento de várias esferas na sociedade como a produção, a moral, a
filosofia a política que já implicam num fenômeno axiológico, na medida em que surge um
determinado modo de produção, uma determinada moral, um determinado sistema filosófico, uma
determinada corrente política, o que mostra, como diz Heller, uma “história de colisão dos valores
de esferas heterogêneas”. Daí a relevância de seu entendimento para a escola - uma instituição
social de/para valores.
Os valores: breve entendimento
Na perspectiva de J. Hessen (1980: 38) o valor é analisado sob três abordagens sem definição
rigorosa. Uma que considera o valor como a vivência de um valor, ou seja, o valor é objeto de
uma experiência, de uma vivência; outra forma de entendimento refere-se a qualidade de valor de
uma coisa. Assim sendo, se “atribui valor”; e, a terceira abordagem pontua a própria idéia de valor
em si mesma, isto é: dependem de juízos de valor.
Em poucas palavras, o conceito de valor para J. Hessen pauta-se na idéia de que “(... ) não pode
rigorosamente definir-se. Pertence ao número daqueles conceitos supremos, como os de “ser”,
“existência” etc, que não admitem definição. Tudo o que pode fazer-se a respeito deles é
simplesmente tentar uma clarificação ou “mostração” do seu conteúdo. (p.37)”. J. Hessen (2000),
onde da uma interessante classificação dos valores que determinar o nível de superioridade e/ou
inferioridade, delineando a seguinte organização:
Do ponto de vista formal


valores positivos e valores negativos ou desvalor



valores das pessoas, ou pessoais (éticos), e valores das coisas, ou reais (objetos)



valores, em si mesmos, ou autônomos (fins valiosos), e valores derivados de outros, ou
dependentes (de meios para atingir um fim – utilidade)

Do ponto de vista material


valores sensíveis: agradável e do prazer; vitais; e de utilidade (homem/natureza)



Valores espirituais: lógicos; estéticos; e religiosos.(homem/espírito)

O critério para a hierarquização/altura dos valores propostos por Scheller (in Pereira, 2000:87), diz
que um valor tanto é mais alto quanto considerar os critérios de durabilidade, divisibilidade,
fundamentação, satisfação e relatividade que são comentadas a seguir.
A durabilidade dos valores é marcada pela permanência prolongada dos valores, onde a duração
é “um fenômeno temporal, absoluto e qualitativo(...)é um modo positivo dos conteúdos chegarem
ao tempo(...)”p.88 .
A divisibilidade diz da condição de pouco se tornarem divisíveis. Um dos exemplos ressaltados
por Scheller in Pereira (2000:88) diz da obra de arte que pode “ser contemplada por infinidade de

pessoas; por mais que eu a contemple, a minha contemplação não impedirá que mais pessoas
contemplem a beleza da obra”
Já o critério de fundamentação é aplicado para verificar se o valor serve de referência para outros
valores ou se necessita de valores para referendar-se. Os primeiros serão mais altos/superiores
que os segundos.
Quanto à profunda satisfação de realização, vale ressaltar que a profundidade do valor entra em
cena e separa os sentimentos ingênuos como a alegria de um passeio e o de algo mais profundo
como a satisfação de algo na esfera da vida intima.
O grau de relatividade indica que um valor será mais alto quanto menos for sua relatividade em
relação ao seu portador.
Pautada em Novikoff, 2002, far-se-á o uso da seguinte classificação dos valores dos jovens:


Valores pessoais: inclui as representações qualitativas sobre as pessoas, incluindo as
questões éticas. Esta categoria aponta a racionalidade moral-prática.



Valores econômicos: refletem os objetos materiais ligados ao consumo/utilidade. Estes
dizem da racionalidade cognitivo-instrumental.



Valores espirituais: apontam os valores estéticos e os religiosos. Estes valores encontramse na racionalidade estético-expressiva.

A perspectiva filosófica adotada neste texto é associada a verificação psicossocial da regulação
do conhecimento e sua relação com os valores, portanto, entende-se aqui, “o valor não sendo um
ser em si, nem um desejo ou sentimento de bom ou mau, mas algo que surge, emerge ou instituise na/pela subjetividade a partir da relação do sujeito com as coisas, com o mundo em especial
consigo mesmo” (Novikoff,2002). Daí poder assinalar que o valor é um importante elemento do
magma que forma o imaginário social e, portanto da subjetividade. Tal elemento subjetivo
favorece a objetivação, ou seja, os valores dos adolescentes criados a partir dos valores sociais e
vividos nas escolas provocam a adaptação-acomodação ou adaptação-enfrentamento do mundo.
O imaginário social instituinte e os jovens
Para tratar do imaginário social instituinte inicia-se pelo entendimento do termo significado
ancorado em Castoriadis (1982), ou seja, é operante por agir na prática da sociedade, sendo
considerada como sentido organizador do comportamento humano e das relações sociais,
independentemente da consciência que disto tenha a sociedade.
Cabe, aqui, o entendimento do termo instituição, que Castoriadis (1982:159) define como sendo
“uma rede simbólica, socialmente sancionada, onde se combinam em proporções em relações
variáveis um componente funcional e um componente imaginário”. Tal rede se afirma na medida
de sua sustentação pela lógica que os indivíduos utilizam para pensar e operar. Daí questionar
qual a lógica empregada nas escolas que afastam os jovens delas? Quais os valores que a
cercam? Quais os valores dos jovens sobre a escola? A importância conceitual e acadêmica
dessa instituição é de extrema importância por dois motivos. A saber:

O primeiro por representar uma nação com seus ideais de ser humano, de desenvolvimento e de
sociedade. Aqui não há espaço para tratá-los, mas se faz necessário colocar os três elementos
instituídos pela sociedade para entender que a lógica dos jovens frente à escola está eivada dos
valores dados a esses elementos. Segundo, por ser uma instituição voltada para a formação do
sujeito por meio do conhecimento presentifica a sociedade através de seus conteúdos e práticas.
Assim sendo, ao desvelar os valores dos jovens estar-se-ia desvelando um pouco do que a escola
está sustentando da própria sociedade. A tarefa de desvelar os valores é árdua, mas é possível se
consideramos que a linguagem – fonte de simbolismo – é utilizada para materializar o pensamento
e pode ser estudada. Mas antes de aprofundar tal aspecto é preciso dizer do que se entende por
imaginário que, mais uma vez, se ancora no autor da vertente epistemologia dialéticofenomenológica que se adotou para o presente texto. Portanto, o imaginário de que se fala é de
Castoriadis, para quem insiste em afirmar que não é fantasia ou irrealidade, mas é entendido
como fonte de criação, capacidade de dar-se por imagens. Essa idéia é, também, a que Córdova
(1994:27) ao interpretar o francês sintetiza como sendo “algo que introduz o novo, constitui o
inédito, a gênese ontológica, a verdadeira temporalidade, a posição de novos sistemas de
significados e de significantes, presentifica o sentido”. Nesta perspectiva, o imaginário assume
uma função do racional.
Em relação às significações imaginárias sociais – SIS, assinalada por Castoriadis, deve se
diferenciar das teorias estáticas de representações, pois as SIS não existem sob a forma de
representação, podendo apenas ser captadas “de maneira derivada e oblíqua” na separação que
é impossível de se determinar, entre a sociedade com seu modo de organização/vida e a
concepção que se concebe de “maneira estritamente funcional-racional” desta organização/vida.
Deste modo, estar-se-ia provocando “deformações coerentes” que engessariam as relações entre
o real, o racional e o simbólico.
As significações imaginárias sociais não são diversos tipos de significações, nem de sentido, nem
de sentido subjetivamente visado, mas são imanentes/constante, permanente, perdurável à
sociedade cada vez consideradas. Noutras palavras, “são cada vez o que são e tais como são,
por sua imersão na sociedade global (Castoriadis, 1982:412)
O papel das significações imaginárias sociais instituinte está no fazer o rompimento com o
instituído na medida em que isso signifique contestação, oposição no seio da sociedade,
promovendo a autonomia. Para tal é preciso o distanciamento e a crítica do instituído. Assim
sendo, dar-se-á a primeira fissura do imaginário instituído. Este posicionamento crítico e de sulcar
o já posto como pensamento deve ser objeto do pensar institucional, pois aí é o seu lugar
primeiro.
Enquanto lugar a escola ocupa vários, como nos mostra Grinspun (2001:111)

(..) a escola não é um ente abstrato; ela é uma instituição da sociedade (com suas
contradições e tensões), que é e ao mesmo tempo ocupa espaço, com muitos lugares,
pessoas e relações. Ela tem uma organização desses “espaços lugares” que é

constituída das relações sociais, através do processo de trabalho. Trabalho dos e com
os alunos, professores, funcionários, etc. A Escola tem vários “lugares”: os dos alunos,
os dos professores, os dos funcionários, etc. A Escola, portanto, é um lugar de vários
lugares.
Vale apontar que apesar dos lugares esses não são estáticos, mas dinâmicos e se remetem e
precisam ser pensados. No presente texto pensam-se as características do lugar que compõem o
universo de formação do sujeito e apontam para a necessidade de um novo sentido à escola de
assumir a sua função educativa que lhe compete - de apresentar as características de seus
alunos, a fim de propor um programa que permita ensinar além dos conteúdos, as ações/
intervenções interna e externa no sujeito.
O lugar da escola para além dos conteúdos deve provocar o pensar não como pensamento
instituido, mas apesar e com ele a reflexão que imprima a critica e permita surgir a autonomia.
Assim, com esse agir-pensar possa ser um espaço de inclusão e manutenção que se permite ou a
aquisição

e

a

construção

de

conhecimentos

sistematizados,

estabelecendo

a

sua

responsabilidade de adotar uma postura cultural de garantir acesso ao conhecimento e de valores
estruturantes da sociedade humanizadora. Este pode se dar através de linguagem comunicativa e
não se limitar na instrutiva, ou seja, construir um espaço simbólico que garanta o rompimento com
ontologia herdada. Daí dizer que deve colocar o modo de pensar e operar oportunizando os
jovens a expressão do imaginário pela ação-reflexão-ação.
Caminhos metodológico da pesquisa
Considerando a idéia de que Pesquisa qualitativa norteada pela quantidade suficientemente
adequada para fundamentar e apresentar o universo estudado esta pesquisa baseou-se na
metodologia interdisciplinar e na análise de conteúdo de Bardin (1977).
A realização da pesquisa foi junto a alunos do ensino médio nas escolas de ensino médio do
município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Em síntese, a metodologia adotada na
presente pesquisa originária do texto em tela foi a qualitativa, do tipo descritiva de campo ocorrida
em três escola e participativa em uma escola. Foram aplicados 500 questionários com 30 itens e,
realizadas, 4 dinâmicas de grupo. Estudaram-se os currículos e os projetos pedagógicos das
escolas em questão. Foram filmados e fotografados alguns momentos da pesquisa. Estes
espaços abrangeram as redes de ensino particular e pública na tentativa de se trabalhar com
alunos na sala de aula, de realidades de poder sócio-econômico diferenciados.
Para atender ao caráter interdisciplinar da presente pesquisa norteada pela complexidade teóricometodológica, busca-se Spink (1993):

A complexidade do fenômeno decorre da demonstração, no nível teórico, da falsa dicotomia entre
o individual e o coletivo e do pressuposto daí decorrente de que não basta apenas enfocar o
fenômeno no nível intra-individual (como o sujeito processa a informação) ou social (as ideologias,
mitos e crenças que circulam em uma determinada sociedade). É necessário entender, sempre,

como o pensamento individual se enraíza no social (remetendo, portanto, às condições de sua
produção) e como um e outro se modificam mutuamente.(p.89)
Com isto se estabeleceu a leitura de realidades diferentes no que se denomina espaço público e
particular, individual e coletivo. E, para tal, foi feita a combinação de diferentes níveis de análise
para enriquecimento da compreensão do fenômeno, ou seja, a busca da compreensão dos
núcleos mais estáveis das representações sociais. A reunião de material simbólico a respeito do
tema, foi por meio de observação e entrevistas com roteiros semi-estruturados. Realizou-se
análise de conteúdo, visando detectar os conteúdos latentes não revelados por levantamentos
feitos com escalas de atitudes convencionais. E, após sua análise fez-se um retorno aos grupos
para confirmação dos resultados.
Aplicou-se, também, um questionário semi-estruturado com a intenção de analisar os valores
como produto e processo do contexto social - histórico em questão.
O trabalho de análise continua e o que se apresenta é parte desse material. Vale esclarecer que
os dados estão sendo reavaliados e, muitos já foram reconfirmados, por meio de entrevistas
focais, o que favorece a descrição de seus resultados a seguir.
Análise dos dados
Os dados apresentados indicaram conhecimentos e afetos dos jovens em relação a escola e a
sua própria identidade enquanto jovem. O entendimento do que seja ser jovem que para a maior
parte dos respondentes, 36,83%, pesquisados, é “defender suas idéias”. Em segundo lugar vem a
idéia de que é ter preocupação com o futuro, totalizando 25,61% das respostas. Ao mesmo
tempo, é pensar no presente com 23,34% do grupo.
As formas de cultura que os jovens mais “curtem” são a música (56,87%) e o esporte (34,99%). E
75,6% dizem fazer parte de um grupo de amigos onde são todos muito amigos.
As características que se auto-identificam são “responsável” (33,75%) e 30,29% como bem
humorado para os meninos e meninas.
Em relação aos assuntos de maior interesse, o sexo é o que os jovens mais gostam de discutir,
totalizando 26,76%. Para as meninas a ordem de interesse é amigos (13,71%), sexo (9,92%) e
drogas (8,75%). Para os meninos sexo (16,84%), esporte (13,84%) e amigos (11,36).
Já o interesse pelo tema “política” está subdividido entre os jovens, 50,26% deles disseram que se
interessam pelo assunto. Analisando as questões sobre o tema “Política”, viu-se que os meninos
discutem mais sobre o tema do que as meninas, onde somente 4,05% das mesmas optaram por
essa alternativa. Já a crença em Deus é apontada por 96,21% dos jovens. E, 83,94% têm religião.
O tema trabalho é visto como sendo “realização pessoal” para 36,16% dos meninos e como
“independência financeira” para 32,9% das meninas.
Em relação ao apoio esperado para realizações pessoais, 88,12% dos meninos apontam a família
como sendo “necessária”. Já as meninas esperam apoio de amigos (31,46%).

A referência social dos jovens indica que 73,89% dos jovens têm ídolos. Mas para 38,40% dizem
ser seus pais (figura paterna) o ídolo e referência, apesar de 42% não terem mais pai ou não
conhecem o pai.
Como principal problema da atualidade, 20,89% dos meninos apontam a AIDS e 19,19% o
dinheiro. As meninas destacam as drogas 17,36% e 14,23% o dinheiro.
Os entrevistados ao responderem sobre o que é ter felicidade, também se diferenciam, onde os
meninos (65,03%) acham que “felicidade” é ter uma família e, as meninas se dividiram entre ter
saúde (28,72%) e ter amigos (24,28%). No compito geral 20,29% dos mesmos acham que a
saúde vem em primeiro lugar, e somente 1,29% deles acham “ter dinheiro”.
É interessante notar que o sexo é visto como importante para 49,87% dos jovens e muito
importante para 39,3% desses. Os meninos entendem o sexo como “amor” (79,9%) e as meninas
como “necessidade” (25,46%) e “auto-afirmação” (13,05%). E deve ser encarado com
“responsabilidade” (50,65%) e “prazeroso” (34,46%) para os meninos e (40,06%) “prazeroso” e
31,98% com “responsabilidade” para as meninas. Mas a preocupação em relação ao sexo é DST
(45,82%) e gravidez indesejada (42,56%) para meninos e DST (30,94%) e gravidez indesejada
(38,51%) para as meninas. Em síntese a preocupação são as doenças sexualmente
transmissíveis e a gravidez indesejada, o que representa 88,64% das respostas.
A maior preocupação dos jovens é com a “violência” (53%) e o “trabalho” (10,7%) para os
meninos. Essa ordem se inverte tendo o “trabalho” (18,41%) e (14,75%) “violência” como as
preocupações indicadas pelas meninas. Ambos apontam que as drogas (67,89%) é seu principal
motivo.
Observou-se que 44,39% doa meninos entendem a escola como “lugar de adquirir
conhecimentos” e 11,1% como “preparação para o trabalho”. Já 24,54% das meninas entendem
como “preparação para a vida” e 20,76% delas de “preparação para o trabalho”. 36,83% dos
alunos acham que o melhor na escola é a aula. Mas, 32,77% dos mesmos, citam o fato de
encontrar amigos e somente 1,73% acham que a recreação é o melhor na escola. A atuação do
esporte na escola, também é um fator significativo para os jovens. As aulas mais valorizadas são
as que apresentam fatos do cotidiano e os professores que apreciam são os que falam da
televisão e demonstram sinceridade.
Algumas expressões comuns durante a aplicação dos questionários e entrevistas: “Você viu o que
apareceu na novela? E´ tudo igual ao jornal, tudo é mentira...não acredito em políticos”. “Os
meninos são brigões”, “As meninas, que são é mulher, são cheias de armação para casar”. “A
Aids é muito ruim professora...”
Aparecem referências ao sexo oposto em tom de briga por parte das meninas e de prazer por
parte dos meninos.
Em relação às categorias de análise abstraídas da pesquisa partiu-se das respostas dos sujeitos
para gerar as categorias molares e moleculares (Franco, 2003), gerando a tabela abaixo:

Tabela 01: Valores dos adolescentes na atualidade

As frases de impacto citadas como referência para iniciar a entrevista em grupo que confirmaram
os valores acima:
“A família é o impulso (a mola) para os setores em sua vida”
“Acreditar que tudo acontece só pela vontade de deus”
“Estudar para ter melhor condição de empregabilidade no mercado”
Ao disparar a entrevista com as frases de impacto retiradas do próprio questionário foram ouvidos
os alunos em grupo de 6 a 8 e seus resultados confirmaram os valores do quadro 01 acima, e
geraram um discurso midiático com comparações com novelas, filmes, propagandas e jornais que
aqui não caberia toda sua discussão, daí descrever algumas frases derivadas dessa entrevista:
“As meninas estão se pintando igual a atriz da novela”
“Os meninos não querem compromissos sérios...só querem ser o Van Dame”
“Todo mundo na minha casa assiste novela, eu só vejo as da seis e no sábado porque eu estudo
a noite”
“No jornal apareceu o roubo da merenda...não acredito em políticos”
“Se mostrasse (tv) mais sobre Deus não aconteceria tudo isso”
“No domingo eles só querem ver futebol”
“Gosto de me arrumar e quero ter dinheiro para comprar minhas roupas e não depender de
ninguém, igual as atrizes, e daí?Mas quero ter família um dia”
“ A tv está ensinando a engravidar para prender marido ou ganhar dinheiro”
“A escola devia ensinar outras coisas mais úteis”
“Meu trabalho depende de mim não da escola”
“Quero me formar e trabalhar para ganhar dinheiro, comprar um carro e outras coisas”
“As aulas são chatas, mas tem professor legal que conversa com a gente”
“Eu estudo só pra fazer a prova quando não dá pra colá”
“O bom mesmo é encontrar os colegas, ficar com o namorado...”
Observou-se que os discursos estão norteados pela mídia e família que, também, carrega o
discurso dessa mídia, portanto, a escola fica deslocada do contexto vivido e desejado. Ela deixa
de ser o meio de construção do conhecimento necessário para os valores desejados para ser
apenas um lugar onde tem que se ir, mas não para aprender o conhecimento acadêmico, apenas
o do colega, dos que falam do cotidiano de seus afetos e valores.

Em síntese, os dados apontam para a inferência de que a:
1. cultura familiar é a mais presente nos dados coletados, assim sendo:
 A família é o centro das preocupações dos alunos/adolescentes, em especial dos meninos;
 A referência de comportamento está fortemente ligada a ídolos dentro da família, com

ênfase na figura paterna;
2. A cultura midiática é presente nos dados coletados, assim sendo:
 A leitura de imagem é dada como o melhor meio de entendimento do mundo das coisas e

da natureza;
 Grande influência dos meios de comunicação de massa nos discursos;

3. A visão de futuro está ligada aos fatos imediatos e sem ligação com o “amanhã”:
 Não conseguem conceber um projeto de vida, pois em razão das influências do mercado,

da moda, da falta de emprego, convivem com as características da experiência vivencial
imediatista;
 A partir das terminologias de consumo e mercado invertem valores morais em valores de

categoria econômicas para adquirir coisas imediatamente;
4. Em relação aos sentimentos de coletividade:
 Ao experimentar a sensação de exclusão agrupam-se na busca de contestar este

sentimento;
 Faltam ídolos e referências globais contrastando com as referências postas localmente;
 Comportamentos de adaptação frente a realidade com pouca compreensão com

possibilidades de troca ;
 No discurso apresentam ter consciência dos valores democráticos, mas sem a participação

pessoal - anomia e alienação;
 Conferem pouca importância a ter uma base cultural, e entendem que o conhecimento é

patrimônio dos outros que decidem por eles;
 Tem uma visão pessimista das relações sociais, políticas e do próprio futuro;
 Apresentam instabilidade nos laços e compromissos afetivos: pertencem a famílias;

fragmentadas, com vínculos debilitados, carentes de limites;
 São solidários, preocupam-se com causas emergentes: desemprego e DST
 Há a compreensão da globalização e diversidade, mas paradoxalmente valoriza a

individualidade sobre o social;
 Dificuldade de construção de um pensamento coletivo.

5. Quanto à sexualidade:
 Lidam com a sexualidade em todos os seus aspectos com grandes temores e restrições;
 Empregam e utilizam grande quantidade de informações científicas ou não a respeito da

sexualidade, porém com pouca capacidade de análise de risco;
As inferências resultantes dessa pesquisa consideram as preliminares de que a Lei n.º 9394/96
apresenta a questão dos valores, em termos do que deve ser de forma muito explícita, seja na

questão dos princípios e fins da educação nacional ou na especificidade dos artigos que tratam
dos níveis e modalidades da educação e do ensino. Portanto, deixa claro que os valores deverão
merecer um tratamento diferenciado para que o aluno tenha a oportunidade de aprofundar-se
nesta relação; assim como no art. 35, relativo ao Ensino Médio, verificamos que entre as suas
finalidades está a do “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico“. Assinala-se, aqui,
que esta e outras finalidades só serão atingidas se pudermos colocar em disponibilidade meios e
estratégias para sua efetivação. A questão dos valores ultrapassa o seu reconhecimento para se
juntar aos procedimentos que devemos utilizar na sua experimentação e adoção.
Duas preocupações estão inseridas nesta pesquisa:
1ª - quais são os valores que os jovens possuem hoje, considerando este momento caracterizado
pelos aspectos da globalização, da política néo-liberal, dos avanços científicos, das
transformações na sociedade que interferiram de modo significativo no seu desenvolvimento
pessoal/ social, em termos da sua própria subjetividade?
2ª - como a escola alimenta os valores que o jovem escolhe ou, em outro sentido o que a escola
faz para promover o surgimento e permanência de valores que ela considera desejável?
Em síntese, a análise dos dados remete-nos para a necessidade de pensar na possibilidade de se
ensinar-aprender valores na escola.
Percebe-se a necessidade da escola proporcionar ao jovem as condições em que ele possa
ressignificar a sua realidade, construindo a sua identidade baseada em valores que permitam a
sua formação de forma mais efetiva, considerando os aspectos cognitivos e afetivos e, voltandose para uma sociedade mais participativa.
Conclusão
A Escola que tem por finalidade sistematizar e operacionalizar a educação compromete-se,
também, com as questões dos valores na medida que ao elaborar sua proposta pedagógica já
indica, seleciona, um currículo com os seus procedimentos metodológicos e a avaliação
pertinente. Complementa esta observação a dimensão educativa, portanto valorativa, existente
nas relações interpessoais que se desenvolvem na escola.
Os valores correspondem a uma determinada objetivação da experiência social e representam
tanto o fato em si, como as aspirações e interesses inerentes no imaginário que dele fazem parte.
Portanto, pode-se concluir que os dados encontrados nesta pesquisa, visando delinear o
imaginário do adolescente/jovem sobre a escola, hoje, apontam algumas tendências que
permitem ensaiar inferências educacionais que contribuam para a abordagem de propostas de
aprendizagem, de teor significativo, para essa etapa essencial do desenvolvimento humano.
Cabe a escola compreender que idéias são norteadoras do conhecimento dos jovens, quais
valores eles estão configurando seu imaginário e, daí pensar junto com eles o que pode ser
trabalhado por uma educação humanizadora.
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Notas
1. O termo “jovens” é empregado como sinônimo de adolescentes no que se refere à análise,
aqui, a psicossociológica. Já o termo adolescentes é utilizado para dar simultaneamente, o corte
cronológico em debate, ou seja, de 15 de 19 anos e o estatuto teórico da psicanálise. Cabe
esclarecer que não são entendidos como diferentes ou excludentes, mas complementares. Daí
utilizar em alguns pontos a expressão adolescentes/ jovens. Regresar al texto
2. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios / Indicadores Sociais 2003: população entre 15 a 19 anos: de 17 250 730 apontados
para um total de 169799170 brasileiros. As matriculas no ensino regular “Número de Matrículas no
Ensino Médio, por Faixa Etária, segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, em
27/3/2002 apresenta um total matriculado no Brasil de 8.710.584 . Na faixa etária de 14 a 17 anos
de idade têm-se 4.161.691 e de 18 a 19 anos têm-se 2.144.388.Regresar al texto
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RESUMO
Neste estudo objetivou-se a)investigar a configuração da rede de relações sociais(RRS) de
adultos e a satisfação relatada quanto às suas relações; b)verificar sua satisfação com a vida(SV);
c)descrever a relação entre a rede de relações e a SV. Participaram 90 pessoas, com idade entre
25 e 85 anos. Instrumentos: aplicados em entrevista, foram: a)questionário identificação;
b)diagrama RRS; c)questões sobre satisfação em relação às relações sociais; d)escala de SV.
Resultados: A análise descritiva dos dados indicou que em média 4 pessoas fazem parte da rede
social dos adultos. Os participantes relataram estar muito satisfeitos com sua rede de relações
sociais, elevado grau de satisfação com a vida e expectativa positiva com relação à vida futura. As
pessoas que apresentam maior satisfação com a vida hoje são aquelas que recebem mais
suporte afetivo, as pessoas que contam com outras para suporte instrumental, acreditam que
estarão mais satisfeitas no futuro.
Palavras-chave: Relações sociais, Satisfação com a vida, Apoio social, Gerontologia
RESUMEN
Los propósitos: Esta investigación examinó la configuración de la red social del adulto y su
satisfacción con sus relaciones sociales y su satisfacción de vida. Nosotros llevamos a cabo una
investigación con 90 adultos con la edad entre 25 y 85 años que contestaron los instrumentos: a)
questinario de identificación; b) diagrama de la red Social; c) preguntas complementarias sobre la
satisfacción de la red social; d) escala de médicion de satisfacción com la Vida. El análisis
descriptivo indicó que 4 personas (media) ara parte de la red social de los adultos. Los
participantes dijeron estar muy satisfechos con su red de la relación social. La mayoría de los
participantes dijo niveles altos de satisfacción de vida, expectativa positiva con la vida en su
futuro. Las personas que presentan la satisfacción de vida más grande actualmente aran aquéllos
que reciben el apoyo afectivo, las personas que la cuenta del perro en otros para el apoyo
instrumental cree que ellos serán que vive satisfecho vive en el futuro. La red social ara fuentes
importantes de apoyo social y ara relacionado al sentido del bienestar subjetivo.
Palabras clave: relaciones Sociales, satisfacción de Vida, apoyo social, Gerontología

ABSTRACT
Purposes: This investigation examined the adult's social network configuration and their
satisfaction with their social relationships and their life satisfaction. We carried out an investigation
with 90 adults with age between 25 and 85 years, who answered the instruments: a)identification
questionnaire; b)Social network diagram; c)complementary questions about social network
satisfaction; d)Life satisfaction scale. The descriptive analysis indicated that 4 persons (on
average) are part of the adults' social network. The participants told to be very satisfied with their
social relationship network. Most of the participants told high levels of life satisfaction, positive
expectation with life in their future. The people that present larger life satisfaction current are those
that receive more affective support, the persons who can count on others for instrumental support
believe that they will be more satisfied in the future. The social network are important sources of
social support and are related to the subjective well-being's sense.
Key words: Social relations,Life satisfaction,social support, Gerontology

Introdução
As redes de relações sociais e o apoio social são tópicos atuais dentro da Psicologia,
particularmente no que se refere as contribuições ao bem-estar de adultos e idosos (NERI, 2004).
O interesse dos estudos sobre suporte social vem aumentando a partir da década de 1970, tendo
em vista particularmente a relação entre suporte social e indicadores de presença/ausência de
diversas doenças, bem como a relação de suporte com as previsões de diagnóstico e
restabelecimento da pessoa (MATSUKURA, MARTURANO e OISHI, 2002).
Capitanini (2000), revisando a literatura, descreve que autores afirmam que o suporte social ajuda
a aumentar a competência adaptativa, através do manejo das emoções, de orientação afetiva e
cognitiva e de retro-informação. A literatura sobre relações sociais no ciclo vital consagrou o uso
dos conceitos de suporte social e de rede de suporte social. A expressão suporte social diz
respeito aos aspectos funcionais das relações sociais, ligados à adaptação dos seus membros. As
expressões rede social e rede de suporte social são relativas aos seus aspectos estruturais.
As teorias que abrangem o desenvolvimento adulto pressupõem que há regularidades no ciclo da
vida, onde se processam mudanças e que se tratam de adaptações cumulativas a eventos
biológicos, psicológicos e sociais (ERBOLATO, 2001). Crescem as evidências de que as relações
sociais contribuem para o senso de bem-estar ao longo do ciclo vital (FREIRE, RESENDE e
RABELO, 2004).
As habilidades sociais são fundamentais para que a pessoa viva melhor em sociedade,
possibilitando a sobrevivência do indivíduo e da espécie, por meio delas, aprendem-se formas de
comunicação e regras para convívio, adquirindo conhecimento acerca de si e do mundo e dandolhe significação, é possível construir uma identidade. Embora, na velhice, já tenham sido

aprendidas muitas habilidades de que se necessite para bem viver, o contato com outras pessoas
mantém-se imprescindível em qualquer época da vida.
Na vida adulta, adulto jovem, meia-idade e velhice, há pressões sociais exercem grande
influência, ou seja, comportamentos socialmente aprovados, papéis apropriados e esperado em
diferentes idades, vinculando-se além da idade à gênero, estado civil, profissão, etc (ERBOLATO,
2001). A idade está associada à mudanças normativas de comportamento, esperadas e
freqüentemente antecipadas e planejadas, que exigem igualmente mudanças no autoconceito,
incorporação de novos papéis sociais e requerem adaptações (KIMMEL, 1990).
As características do indivíduo e da situação influenciam o número, a natureza e os tipos de
relações sociais, que por sua vez interferem no bem estar e na saúde global das pessoas.
Segundo o modelo comboio de relações sociais (KAHN e ANTONUCCI, 1980) e a teoria da
seletividade socioemocional (CARSTENSEN,1995), durante toda a vida, o indivíduo tende a
manter estável o tamanho da rede social, assim como o grau de importância de seus
componentes (NOGUEIRA, 2001).
Para Erbolato (2001), os relacionamentos sociais são interações freqüentes, com certa
durabilidade no tempo e certo padrão. Abrangem sentimentos positivos e negativos, percepção de
si e do outro, diferentes graus de envolvimento afetivo e intermináveis intercâmbios. Segundo
Nogueira (2001), relações sociais significativas permitem o desenvolvimento do self, dão sentido
às experiências e podem oferecer apoio, importantes elementos no processo de adaptação,
principalmente em momentos de transição da vida adulta.
O engajamento em atividades sociais tem sido associado ao aumento do senso de bem-estar em
adultos, bem como melhora no funcionamento físico (EVERARD et al., 2000). As redes sociais
parecem ser fontes protetoras e mantenedoras de saúde (MATSUKURA, MARTURANO e OISHI,
2002), o relacionamento fortalece a saúde, uma vez que, os laços sociais podem estimular o
senso de significado ou coerência na vida, neste sentido, o suporte emocional pode ajudar a
minimizar o estresse (PAPALIA e OLDS, 2000). As pessoas que estão em contato com os outras
podem ser mais inclinadas a ter hábitos saudáveis, a ajuda dada ou recebida contribui para o
aumento de um sentido de controle pessoal, tendo uma influencia positiva no bem-estar
psicológico (RAMOS, 2002). O suporte social que as redes sociais oferecem, reduz o isolamento e
aumentam a satisfação com a vida das pessoas (CARVALHO et al., 2004).
Andrade e Vaitsman (2002) relatam que uma das maneiras pelas quais podem ser compreendidas
as influências positivas da rede social na saúde é quando há referências à ações terapêuticas
prolongadas, durante vida toda a vida existe a constatação de que a convivência entre as pessoas
favorece comportamentos de monitoramento da saúde, comportamentos corretivos, tais como:
rotina de dieta, exercícios, sono, adesão a regime medicamentoso e cuidados com a saúde em
geral. Assim, as relações sociais também contribuem para dar sentido à vida, favorecendo a
organização da identidade através da inter-relação entre as pessoas.

As relações sociais são dinâmicas por natureza. Variam de pessoa para pessoa, de situação para
situação e conforme o tipo de interação (DESSEN e BRAZ, 2000). Os relacionamentos sociais,
tão importantes para os indivíduos em todo o ciclo vital, têm pesos diferentes de acordo com a
época de vida das pessoas, dependendo do gênero, do status conjugal, da presença ou da
ausência de filhos, do tipo de arranjo domiciliar, da personalidade, de questões culturais,
educacionais e políticas e do contexto como um todo. Além disso, é preciso lembrar que estes
aspectos se combinam aos efeitos da estrutura e da função da rede social, em diferentes
momentos da vida (PAPALIA e OLDS, 2000).
Há várias categorizações do suporte social oferecido e recebido nas redes de relações sociais.
Segundo Sluzki (1997 apud TEIXEIRA, 2002), com relação às funções da rede social, podem ser
definidas em termos de: companhia social, apoio emocional, guia cognitivo e conselhos, regulação
social, ajuda material e serviços, e acesso a novos contatos. Carvalho et al. (2004) descrevem
suporte social em cinco dimensões: a)suporte emocional: sentimentos, estima, aceitação, apoio e
segurança; b)suporte instrumental: ajuda concreta em termos de serviços específicos;
c)assistência material: prestação ou troca de bens tangíveis; d)suporte informativo: informações e
conselhos para maior compreensão dos problemas; e)suporte de convívio social: atividades
sociais que visam um maior bem-estar.
O grau de adaptatividade de uma relação ou de uma interação social específica, por exemplo um
conselho, ou confidência, ou ajuda instrumental, depende do contexto relacional e situacional,
assim como das necessidades e preferências do indivíduo. Em termos gerais, reflete as
necessidades, as capacidades, os valores e as atitudes do indivíduo. A interação de eventos do
contexto e das características pessoais desempenha papel crítico na compreensão da adaptação
social dos mais velhos (LAWTON, 1989).
Assume-se teoricamente que as relações sociais que uma pessoa tem ou desenvolve ao longo de
seu ciclo vital guardam entre si relações hierárquicas, o que lhes confere características de rede.
O grau de significado da rede de relações sociais está relacionado à avaliação que a pessoa faz
sobre a natureza das suas relações (Exs: formais x informais, com familiares x amigos, íntimas x
distantes) e ao grau em que elas suprem as suas necessidades. Entram na avaliação critérios de
quantidade de pessoas que fazem parte da rede, o tipo de interação que proporcionam (Exs:
afetivas, informativas ou instrumentais) e grau de desejabilidade dos relacionamentos e das
interações (Exs: de livre escolha x compulsórias, agradáveis x desagradáveis, funcionais x
disfuncionais) (CAPITANINI, 2000).
Os elementos chave do suporte social são dar e receber e, de acordo com Ramos (2002), receber
e poder dar suporte a outras pessoas beneficiam psicologicamente e enriquecem o sentimento de
auto-valorização das mesmas. A definição de suporte social, como qualquer informação ou ação
de um semelhante que, contribui para que o indivíduo acredite que é cuidado, amado, estimado e
valorizado, e que pertence a uma rede de relações e obrigações comuns e mútuas (CARVALHO
et al., 2004). O apoio social refere-se a avaliação generalizada que o indivíduo faz dos vários

domínios da sua vida em relação aos quais julga que é querido e que lhe reconhecem valor, à
avaliação que faz da disponibilidade dos outros próximos e da possibilidade de à eles recorrer
quando precisarem (SILVA et al., 2003).
Vale ressaltar que o suporte social deve ser compreendido como um processo recíproco, isto é,
que gera efeitos positivos tanto para quem recebe como para quem oferece o suporte, permitindo
que ambos tenham maior sensação de controle sobre suas vidas (MINKLER, 1985apud CHOR et
al., 2001).
Capitanini (2000) relata também que redes de suporte social são conjuntos de pessoas que
mantém entre si laços típicos das relações que envolvem dar e receber, permitindo-lhes manter a
identidade social, receber apoio emocional, ajuda material, serviços e informações, bem como
estabelecer novos contatos sociais. Elas podem ser categorizadas quanto às suas propriedades
estruturais, como por exemplo: tamanho, estabilidade, homogeneidade, simetria, complexidade e
grau de ligação entre seus membros. Podem ser vistas quanto à natureza das relações, por
exemplo, formais x informais, envolvendo amigos x familiares x vizinhos x colegas. Segundo
Kahan e Antonucci (1980) as redes de suporte social desenvolvem-se ao longo da vida como
resultado de experiências, expectativas e significados relativos dos vários tipos de relação em que
a pessoa se envolve. Elas são hierarquizadas e nos seus diversos níveis incluem-se os membros
da família, os amigos, o cônjuge, os companheiros de trabalho e os profissionais com que cada
pessoa se relaciona no curso de vida e em momentos específicos dela.
Segundo Griep et al. (2003), apoio social trata-se de um sistema de relações formais e informais
pelas quais os indivíduos recebem ajuda emocional, material ou de informação para enfrentarem
situações geradoras de tensão emocional. Trata-se de um processo recíproco, ou seja, que gera
efeitos positivos tanto para o sujeito que recebe, como também para quem oferece o apoio,
permitindo que ambos tenham mais sentido de controle sobre suas vidas. Desse processo se
aprende que as pessoas necessitam umas das outras.
As redes de suporte e os comboios de relações sociais podem ser avaliados em termos
quantitativos, ou seja, em termos do número e da freqüência de contatos, e também da qualidade
de relacionamentos, associada aos tipos de trocas que proporcionam e à satisfação auferida com
elas. Segundo Erbolato (2002) o comboio tem um efeito protetor sobre o indivíduo, ajudando-o a
preservar sua autoestima, seu senso de controle sobre os eventos e seu senso de eficácia,
proporcionando-lhe sentimentos de bem-estar. Embora sejam bem conhecidos os efeitos positivos
da quantidade de contatos sociais, a qualidade está mais relacionada com a saúde emocional e a
qualidade de vida percebida, principalmente na velhice, quando o número de contatos sociais é
mais restrito (GOLDSTEIN, 1998).
Os contatos sociais permitem engajamento social, que também é uma forma de se vivenciar o
desenvolvimento, na idade adulta, de maneira bem sucedida. O apoio social deve ser
compreendido como uma experiência pessoal e subjetiva que leva a um maior senso de
satisfação com a vida. Silva e al. (2003) sugerem a existência de uma relação entre apoio social e

uma variedade de medidas dependentes: saúde, adaptação psicológica, percepção de bem-estar,
redução do mal estar, longevidade e mortalidade, satisfação com a vida, entre outros.
A satisfação com a vida é uma das medidas do bem estar psicológico, que reflete a avaliação
pessoal do indivíduo sobre determinados domínios. Um aspecto essencial do bem estar
psicológico é a capacidade de acomodação às perdas e de assimilação de informações positivas
sobre o self, um sistema composto por estruturas de conhecimento sobre si mesmo e um conjunto
de funções cognitivas que integram ativamente essas estruturas ao longo do tempo e ao longo de
várias áreas do funcionamento pessoal (NERI, 2001a).
Albuquerque e Trócolli (2004) afirmam que a satisfação com a vida é um julgamento cognitivo de
algum aspecto específico na vida da pessoa; um processo de juízo e avaliação geral da própria
vida; uma avaliação sobre a vida de acordo com um critério. O julgamento da satisfação depende
de uma comparação entre as circunstâncias de vida do indivíduo e um padrão por ele escolhido.
Enquanto subjetiva, a avaliação da satisfação com a vida reflete as expressões de cada pessoa
quanto a seus próprios critérios de satisfação com a vida como um todo e em domínios
específicos, como saúde, trabalho, condições de moradia, relações sociais e outros. Assim, reflete
o bem estar individual, ou seja, o modo e os motivos que levam as pessoas a viverem suas
experiências de vida de maneira positiva (DIOGO, 2003).
Segundo Freire (2000), a vida pode ser satisfatória, com qualidade e bem-estar, especialmente
quando há disposição para enfrentar os desafios da vida, lutar pelos direitos dos cidadãos e pôr
em prática projetos viáveis dentro das condições pessoais e do meio ambiente em que se vive,
particularmente quando a pessoa conta com uma rede de suporte social.
Erbolato (2001) investigou as mudanças na amizade e presença de amigos nas redes sociais de
36 adultos, divididos em três grupos: adultos jovem, na meia idade e velhos, e encontrou
diferenças por gênero e faixa etária, em: definições, características e funções da amizade, nos
tamanhos das redes de suporte, na presença de amigos nas redes, na sua importância enquanto
fontes de alguns suportes sociais previamente escolhidos, e nas percepções de agência no início
e término das amizades.
Nogueira (2001) descreve e analisa a configuração da rede social na vida adulta, num estudo
comparativo com 150 homens e 150 mulheres pertencentes a três grupos etários: adultos jovens
(25-35 anos), que eram na maioria casados, trabalhadores e com nível educacional médio ou
superior; adultos de meia-idade (45-55 anos), casados, trabalhadores e com nível educacional
fundamental ou médio; idosos (65-75 anos), a maioria dos quais eram casados, tinham nível
educacional fundamental e estavam aposentados. Os sujeitos foram entrevistados sobre o
tamanho, a natureza e as funções da rede de relações sociais, assim como sobre a satisfação
com ela. Utilizando um diagrama da rede social foram obtidas informações sobre: o número de
pessoas na rede, a idade, o gênero, o tipo de relacionamento e o grau de proximidade afetiva dos
componentes da rede social. Foram identificadas as fontes principais de apoio emocional,
instrumental e informativo, e avaliada a satisfação com a própria rede social atual, quando

comparada com a rede de pessoas da mesma idade e com o número de componentes. Foram
feitos testes estatísticos sobre a significância das diferenças entre grupos de gênero e idade. O
número médio de componentes foi de 15 pessoas. Os jovens relataram a maior rede (M=19) e os
idosos a menor (M=12). Havia mais mulheres do que homens nas redes, mas os homens citaram
mais homens e as mulheres, mais mulheres. Os jovens citaram mais pessoas mais velhas e de
meia-idade e os idosos mais pessoas mais novas. As mulheres se dão mais com pessoas mais
novas do que os homens. Os idosos relataram possuir mais relacionamentos muito próximos
afetivamente do que os demais sujeitos. As redes dos idosos e dos de meia-idade privilegiaram
relações familiares. O cônjuge foi apontado como importante fonte de apoio por homens de meiaidade; os filhos principalmente pelas mulheres de meia idade e idosas. Os jovens apontaram mais
amigos do que os outros grupos. As mulheres foram as mais indicadas como fonte de apoio
emocional e instrumental; para o apoio informativo, os homens citam mais homens e as mulheres,
mais mulheres. As pessoas escolhidas como a principal fonte de apoio emocional, instrumental e
informativo são as muito próximas em termos afetivos. A satisfação com o número de pessoas na
rede, com a rede quando comparada com a de outras pessoas da mesma idade, foi alta em todos
os grupos. A satisfação com a rede atual foi mais alta entre os idosos, principalmente entre as
mulheres idosas. Os dados foram interpretados na perspectiva de desenvolvimento ao longo da
vida, levando-se em conta normas e papéis etários.
Erbolato (2004) em pesquisa 12 voluntários de ambos os sexos, com idades entre 65 e 75 anos,
com investigou a composição das redes sociais de idosos e a presença de provedores de suporte
social psicológico nas mesmas, através do Diagrama de Kahn e Antonucci para análise dos
aspectos estruturais das redes (tamanho e composição) e uma entrevista sobre seus aspectos
funcionais, para identificar provedores de quatro tipos de suporte psicológico previamente
selecionados: comunicação prazerosa, auto-revelação, segurança e apoio emocional. Os
resultados, tratados qualitativa e quantitativamente, mostraram redes compostas principalmente
por membros mais jovens (filhos, netos, genros e noras), por familiares diretos (descendentes) ou
indiretos, companheiro(a) e amigos de mesmo sexo, que se revezavam no provimento dos
suportes citados, com diferenças por gênero. A autora concluiu que, na amostra estudada, as
redes sociais mostram-se eficazes na manutenção da qualidade de vida na velhice, permitindo
oportunidades de comunicação prazerosa, confidência (auto-revelação), sentimentos de
segurança e apoio em situações críticas. Familiares/companheiros perdidos são substituídos por
parentes novos, não consangüíneos, ou por amigos íntimos, sugerindo um esforço adaptativo
para manter as redes funcionais.
Resende et al. (2004) descreveram e analisaram a configuração da rede social e a satisfação
relatada com a rede social de 25 mulheres participantes de um grupo de convivência, com mais
de 50 anos, a maioria casadas (40%) ou viúvas (44%), com ensino fundamental (68%),
aposentadas (60%). Os instrumentos utilizados foram: a)questionário de caracterização dos
sujeitos, b)Diagrama da rede social (número de pessoas na rede, idade, gênero, tipo de

relacionamento e grau de proximidade afetiva dos componentes da rede social), c)Questões sobre
a satisfação com a própria rede social atual, d)ficha de observação do processo grupal. A análise
descritiva dos dados indicou que em média são colocadas 14 pessoas, sendo a maioria mais
novas, mulheres, de relações próximas e familiares, sendo consideradas muito importantes e mais
próximas afetivamente uma média de 6,2 pessoas (dp=3,4), muito importantes e menos próximas
4,2 (dp=2,7) e importantes e mais distantes 4,0 (dp=3,2). A maioria das participantes apresentamse muito satisfeitas com seu envolvimento social atual (72,0%), com seu envolvimento social
comparado com outras pessoas de sua idade (64,0%) e com o número de pessoas de sua rede
social (48,0%).
Freire, Resende e Rabelo (2004) investigaram a configuração da rede de relações sociais de
idosos freqüentadores de centros sócio-educativos com relação ao tamanho, à função e a
natureza da rede, e a satisfação dos mesmos com essas relações. A análise descritiva dos dados
indicou que com relação ao tamanho e natureza da rede, são consideradas muito importantes e
mais próximas afetivamente uma média de 5,4 pessoas, sendo 83,7% familiares, 55,8% mulheres
e 84,1% mais jovens. São muito importantes e menos próximas a média de 3,6 pessoas, sendo
53,5% familiares, 73,5% mulheres e 74,8% mais jovens. As pessoas importantes e mais distante
são em média 2,8 pessoas, 52,2% familiares, 76,9% mulheres e 56,1% mais jovens. No que diz
respeito à função da rede social, em relação ao apoio emocional encontrou-se que 49,0% são
familiares, 66,9% mais jovens e 83,5% mulheres. Quanto ao apoio instrumental, 84,1% são
familiares, 78,8% mais jovens e 50,9% mulheres. Em relação ao suporte informativo, 55,2% são
familiares, 67,2% mais jovens e 60,8% mulheres. Em média, 4 pessoas fazem parte da rede social
como um todo e pode-se dizer que os participantes obtém suporte emocional, instrumental e
informativo principalmente de familiares, mulheres e pessoas mais jovens. Relataram estar muito
satisfeito com seu envolvimento social hoje (67,9%), com seu envolvimento social quando
comparados com outras pessoas da mesma idade (66,0%) e com o número de pessoas que
compõem sua rede social (66,0%).
Braga, Cardoso e Resende (2005), em pesquisa com 42 idosos, com idade média de 74 anos, a
maioria mulheres (73,8%), viúvas (69,0%), que sustentam-se por renda própria (90,5%), e vivem
sozinhas, em média, a 15 anos e têm 3 filhos, buscaram conhecer a satisfação com a vida,
investigar a rede de relações sociais de idosos que vivem sozinhos e a satisfação com a rede,
averiguar o grau de solidão que idosos que vivem sós apresentam, através de: a)questionário
identificação; b)diagrama rede de relações sociais; c)questões sobre satisfação em relação às
relações sociais; d)escala de satisfação com a vida; e)escala multifatorial de solidão. Encontraram
que em média 3 pessoas fazem parte da rede social dos adultos, sendo consideradas muito
importantes e mais próximas afetivamente em média 4 pessoas (dp=2,2), muito importantes e
menos próximas 3 (dp=1,9), importantes e mais distantes 2 (dp=1,9). Os participantes relataram
estar mais ou menos satisfeitos com seu envolvimento social hoje (50,0%), com seu envolvimento
social quando comparados com outras pessoas da mesma idade (55,6%) e com o número de

pessoas que compõem sua rede social (52,4%). A maioria dos participantes relataram elevado
grau de satisfação com a vida (83,3%) e expectativa positiva com relação à vida futura (76,2%).
Os idosos relatam sentir solidão (média 2,13; dp=0,22). As pessoas com maior satisfação são as
que utilizam a fé/religiosidade como estratégia de enfrentamento, aqueles que não sentem solidão
apresentam maior satisfação atual e tem pessoas importantes embora distantes com quem contar,
quanto maior a rede de relações, menor a solidão e vice-versa.
A rede de relações sociais pode ser estudada sob vários aspectos. Dada sua importância, têm
sido objeto de estudo da Psicologia: o contexto social, as interações, as escolhas, as diferenças
sociais entre homens e mulheres, entre outros aspectos das relações sociais no desenvolvimento
humano. Entender a evolução das relações sociais ao longo da história de vida do indivíduo é um
desafio a ser ultrapassado pela Psicologia. Descrever a configuração da rede de relações sociais
na vida adulta pode contribuir para entender como este aspecto influencia o processo de
adaptação do desenvolvimento adulto ao longo de transições evolutivas (NOGUEIRA, 2001).
Objetivos
a.

Investigar a configuração da rede de relações sociais de adultos e a satisfação relatada
quanto às suas relações;

b.

Verificar a satisfação com a vida de adultos;

c.

Descrever a relação entre a rede de relações e a satisfação com a vida.

Método
Participantes Esta pesquisa foi composta por três grupos etários, o grupo I era composto por indivíduos com
idade entre 25 e 35 anos (33,3%), o grupo II com idade entre 45 e 55 anos (33,3%) e o grupo III
com idade entre 65 e 85 anos (33,3%). Considerando as respostas das 90 pessoas, que
participaram voluntariamente desta pesquisa, tem-se idade média de 49,96 (DP= 17,03) e que
72,2% são mulheres e 27,8% são homens.
Com relação ao estado civil dos sujeitos, havia um número maior de casados (70,0%) e um
pequeno número de separados (4,5%), e o número de solteiros (12,2%) foi próximo ao de viúvos
(13,3%). A escolaridade dos sujeitos informa que a maioria dos respondentes têm o nível superior
(faculdade) (30,0%) ou ensino fundamental (primário / 1º série a 4º série) (30,0%), ensino médio
(segundo grau) (24,4%), ensino fundamental (ginásio / 5º série a 8º série) (14,4%) ou nunca
estudaram (1,1%).
Os participantes aposentados representam 72,2% e os que não são aposentados representam
27,8%. Os participantes que trabalham somam 35,6% e os que não trabalham, 64,4%. A maioria
(63,3%) dos respondentes sustentam-se por renda própria e 36,7% com renda familiar.

Quanto ao arranjo familiar, a maioria dos respondentes moram com moram com cônjuge e filhos
(50,0%), apenas com o cônjuge (14,4%), filhos (13,3%), pai, mãe e irmão(s) (8,9%), cônjuge,
filhos e netos (5,6%), sozinhos (4,4% e com filhos e netos (3,3%).
MATERIAIS A pesquisa envolveu a utilização de quatro instrumentos que foram apresentados aos sujeitos
num formulário impresso, numa única sessão de coleta de dados, em que se solicitavam
respostas escritas:
a.

Questionário para a caracterização dos sujeitos: para levantar o perfil dos sujeitos
envolvidos na pesquisa, no que se refere aos dados pessoais, tais como: idade, gênero,
estado civil, escolaridade, ocupação, arranjo domiciliar e renda.

b.

Escala do tipo “item único” para medida da satisfação geral com a vida (Cantril, 1967 apud
NERI, 1998): Instrumento para medida de bem-estar subjetivo indicado por satisfação geral
com a vida, contendo duas questões que avaliam a satisfação com a vida atual e futura,
através da figura de uma escada de dez degraus simbolizando uma escala de dez pontos
entre a pior vida e a melhor vida. São feitas duas questões, uma referente à satisfação
com a vida atual e outra sobre a expectativa de satisfação com a vida nos próximos cinco
anos.

c.

Diagrama para avaliação da rede social da vida adulta de Kahn e Antonucci (1980 apud
NOGUEIRA, 2001): é composto por três círculos concêntricos. Colocado no centro o
pronome "Eu", o sujeito deveria indicar as pessoas que compõem a sua rede de
relacionamentos, de acordo com o grau de proximidade emocional. São instruídos para
colocar no círculo mais interno, as pessoas que lhe são muito importantes e mais
próximas; no círculo disposto em posição mediana, as importantes, mas menos próximas;
e, no círculo mais externo, as pessoas que são importantes, porém mais distantes. Deveria
ser indicada as seguintes informações sobre as pessoas colocadas na rede: idade, gênero
e natureza do relacionamento.

d.

Questões sobre a satisfação com a rede de relações sociais: os sujeitos serão convidados
a dizer qual o seu grau de satisfação com o número de pessoas da rede; com sua rede em
comparação à de outras pessoas de sua idade; e a dizer também qual o grau de satisfação
global com a sua rede atual.

Resultados
Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva e a testes não-paramétricos
univariados e bivariados. Os resultados serão apresentados da seguinte forma: a)configuração da
rede de relações sociais de adultos; b)satisfação relatada quanto à sua rede de relações;
c)satisfação com a vida de adultos; d)relação entre a rede de relações e a satisfação com a vida.

Configuração da rede de relações sociais de adultos
A análise descritiva dos dados indicou que com relação ao tamanho da rede social, em média, o
grupo de sujeitos entrevistados apontou 4 pessoas como membros da sua rede social, sendo
consideradas muito importantes e mais próximas afetivamente (C1) uma média de 4,9 pessoas
(DP=2,1), sendo 76,45% relações familiares, 50,20% mulheres e 57,24% mais jovens. São muito
importantes e menos próximas (C2) a média de 4,1 pessoas (DP=1,9), sendo 57,75% familiares,
65,68% mulheres e 43,19% mais jovens e 41,32% com a mesma idade. As pessoas importantes e
mais distantes (C3) são em média 3,2 (DP=2,2), 55,56% familiares, 59,65% mulheres e 46,86%
com a mesma idade.
No que diz respeito à função da rede social, em relação ao apoio emocional encontrou-se que
41,46% são familiares, 60,67% com a mesma idade. Quanto ao apoio instrumental, 56,93% são
familiares, 47,97% com a mesma idade e 34,05% mais jovens. Em relação ao suporte informativo,
43,33% são familiares, 56,62% com a mesma idade. Em média, 4 pessoas fazem parte da rede
social como um todo e pode-se dizer que os participantes obtêm suporte emocional, instrumental
e informativo principalmente de familiares e pessoas com a mesma idade.
Na comparação da composição da rede social em percentual entre os sexos masculino versus
feminino, houve diferenças significativas entre os gêneros para Idade e Suporte Informativo, sexo
(C2 e C3) e Relação (C3, SE e SI).
Para o sexo feminino, o C2 e o C3, recebem mais suporte de outras mulheres que o sexo
masculino. São as pessoas da família que oferecem maior Suporte Emocional. Para o sexo
masculino, o C2 e o C3, recebem mais suporte de outros homens do que o sexo feminino.
Aceitam Suporte Informativo de pessoas mais jovens e recebem mais Suporte Instrumental dos
amigos do que as mulheres.
Na comparação da composição da rede social entre as faixas etárias (25-35, 45-55, 65-85), houve
diferença significativa entre faixas etárias.
Satisfação relatada com a rede de relações sociais de adultos
Com relação às relações sociais, tomando como base a situação atual, a situação atual em
comparação com anos antes e a situação atual em comparação com a de outras pessoas da
mesma idade tem-se que: a satisfação relatada com a rede social atual, hoje: 4,4% consideram-se
pouco satisfeitos, 42,2% consideram-se mais ou menos satisfeitos e 53,3% consideram-se muito
satisfeitos. Comparada com a rede social de pessoas da mesma faixa etária: 3,3% consideram-se
pouco satisfeitos, 41,1% consideram-se mais ou menos satisfeitos e 55,6% consideram-se muito
satisfeitos. E comparada com o numero de pessoas que compõem a rede de relacionamentos

sociais: 5,6% consideram-se pouco satisfeitos, 36,7% consideram-se mais ou menos satisfeitos e
57,8% consideram-se muito satisfeitos.

Satisfação com a vida de adultos
Ao analisar os resultados da Escala de Satisfação Geral com a Vida, constata-se que 83,3% dos
participantes estão satisfeitos com suas próprias vidas no momento, sendo que 35,5% colocam-se
nos pontos 9 e 10 e 47,8% nos pontos 7 e 8 (Ver Figura 1). A maioria dos participantes (85,6%)
também tem expectativa de vir a estar satisfeita com sua vida em futuro próximo, sendo que
65,6% das pessoas colocam-se nos pontos 9 e 10 e 20,0% nos pontos 7 e 8 da escala. (Ver
Figura 2).

Relação entre a rede de relações e a satisfação com a vida.
Houve correlação significativa entre Satisfação Atual e Tamanho do Círculo 1 e do Suporte
Emocional (SE) (os com Círculo 1 e SE de maior tamanho com maior Satisfação Atual) e
Satisfação Futura e Tamanho do Círculo 2 (os com Círculo 2 de maior tamanho com maior
Satisfação Futura). Na comparação da satisfação com a vida e o tamanho da rede social entre os
sexos (masculino versus feminino). Não houve diferença significativa entre os gêneros, apenas

algumas tendências (p<0.10) a menor tamanho da rede social entre os do sexo masculino (C1N e
C2N).
Na comparação da satisfação com a vida e o tamanho da rede social entre as faixas etárias (2535, 45-55, 65-85). Houve diferença significativa entre as idades para Satisfação Futura (menor
satisfação para grupo 65-85 anos em relação ao grupo de 25-35), Tamanho da Rede Círculos 2 e
3 (menor tamanho para grupo 65-85 anos em relação aos grupos de 25-35 e 45-55), e Suporte
Informativo (maior tamanho para grupo 65-85 anos em relação aos demais).
Discussão
Este estudo investigou a rede de relações sociais de adultos, bem como a satisfação relatada com
a rede de relações sociais, sua satisfação com a vida e a associação entre bem-estar subjetivo,
medido por satisfação, com a rede de relações.
Os estudos sobre integração social e bem estar na velhice, apontam para a manutenção de
relações sociais com o cônjuge, com os familiares e, principalmente, com amigos da mesma
geração, para favorecer o bem estar psicológico e social. A qualidade dos relacionamentos é mais
importante na determinação da satisfação com a vida, com as relações, e com a saúde física e
mental que a quantidade dos relacionamentos (GOLDSTEIN 1998). O suporte social pode exercer
um papel essencial promovendo e mantendo a saúde física e mental (RAMOS, 2002).
Os entrevistados relataram que recebem maior suporte de pessoas familiares. Os efeitos positivos
do suporte social estão associados com a utilidade de diferentes tipos de suporte fornecidos pela
família (emocional ou funcional). Um dos efeitos positivos exercidos pela família na saúde está
relacionado ao fato de que este suporte tende a reduzir os efeitos negativos do estresse na saúde
mental. Isso na medida em que a ajuda dada ou recebida contribui para o aumento de um sentido
de controle pessoal, tendo uma influência positiva no bem-estar psicológico (PRUCHNO,
BURANT e PETERS, 1997; BISCONTI e BERGEMAN, 1999 apud RAMOS, 2002).
As mulheres foram apontadas com maior freqüência como compondo tais redes, com diferentes
funções, o que pode estar relacionado com uma questão de gênero, como a tarefa de cuidar que
geralmente é atribuída à mulher (NOGUEIRA, 2001). Mulheres de todas as idades são menos
agressivas, mais solidárias, mais sugestionáveis, mais envolvidas e mais relacionadas
socialmente do que os homens, essas características são positivamente relacionadas com a
satisfação com vida e satisfação relativa às relações sociais (NERI, 2001a).
O apoio social que as redes proporcionam remete ao dispositivo de ajuda mútua, potencializando
quando uma rede social é forte e integrada. Quando refere-se ao apoio social fornecido pelas
redes, ressalta-se os aspectos positivos das relações sociais, como o compartilhar informações, o
auxílio em momentos de crise e a presença em eventos sociais (ANDRADE e VAITSMAN, 2002).
Gianordoli-Nascimento e Trindade (2002), relatam que as diferenças de gênero são um produto
histórico e de construção social e que as diferenças biológicas entre os sexos vão sendo
apropriadas pelo social ao longo do tempo, naturalizando a diferença em todas as áreas de

relacionamento que envolvem homens, mulheres e poder. Os autores citam o estudo de Hobfoll et
al. (1996) que apontam que pesquisas realizadas com casais, em relação à utilização de suporte
social, têm demonstrado que os homens, geralmente, têm em suas esposas, confidentes. Já as
mulheres não estabelecem a mesma relação. No que diz respeito à relação conjugal, é
evidenciado que os maridos buscam e encontram mais facilmente apoio em suas esposas,
enquanto que as mulheres não o buscam ou não encontram reciprocidade. Os autores argumenta
que tal relação se dá em função do sistema hierárquico que diferencia o papel a ser
desempenhado por homens e mulheres.
Erbolato (2002) relata que os papéis sociais, as formas de comportamento socialmente
determinadas que carregam consigo uma expectativa de como devem ser executadas, permitem
às pessoas uma certa flexibilidade em suas manifestações, pois são reflexos da cultura de uma
sociedade particular, sendo que depois de aceitos os papéis, são também adotados estilos de
interação com os mesmos, alguns são escolhidos como os papéis de pais, alguns como papéis
profissionais e outros são atribuídos como papéis de criança ou velho.
Silva e Gunther (2000) afirmam que embora uma pessoa possa ocupar diversos papéis ao longo
do curso de vida, alguns papéis estão explicitamente relacionados à idade, e dessa forma, a
experiência do envelhecimento envolve necessariamente mudança de papéis. Por isso deve-se
aprender a construir os principais papéis de vida com bastante flexibilidade, de forma que eles
sejam compatíveis com a etapa de vida, para que as pessoas encontrem satisfação em seus
papéis e seus relacionamentos.
De maneira geral os respondentes, de todas as faixas etárias, se mostraram satisfeitos com seus
relacionamentos. Neri (2001b) relata que a literatura sobre apoio social e rede de relações sociais
propõe que a manutenção de relações sociais com o cônjuge, com os familiares e principalmente,
com amigos da mesma geração, favorece o bem-estar psicológico e social dos idosos, os
relacionamentos entre amigos idosos são particularmente benéficos, porque são de livre escolha e
assim mais funcionais ao atendimento das necessidades afetivas dos envolvidos, a qualidade
percebida é mais importante do que a quantidade de relacionamentos, para as relações sociais e
a saúde física e mental, as relações sociais entre as mulheres são qualitativamente superiores às
dos homens, porque elas têm mais habilidades interpessoais, são mais calorosas e capazes de
estabelecer relações de intimidade.
Assim sendo, podemos dizer que esses dados em relação ao suporte social indicam que os
idosos não se isolam, mas continuam a manter uma rede de amigos, alguns mais restritos à
família que outros (DATAN, RODHEAVER e HUGHES, 1987 apud SILVA e GUNTER, 2000).
A maioria dos participantes relataram elevado grau de satisfação com a vida e expectativa positiva
com relação à vida futura. Diener e Suh (1997), em uma revisão de estudos sobre o tema, indicam
que o bem estar subjetivo não diminui com a idade, apesar do declínio associado à idade em
recursos como saúde, situação conjugal e renda. Ao contrario, os idosos tendem a se descrever
como mais satisfeitos do que os jovens, essa diferença pode ocorrer porque as novas gerações

são sempre mais exigentes do que as anteriores, o que resulta em discrepância nas avaliações
que os mais jovens e os mais velhos fazem de sua satisfação com a vida (FREIRE, 2000).
A satisfação com a vida é um dos indicadores de bem-estar, geralmente definido como se tendo
uma boa vida e sendo feliz. O bem-estar subjetivo refere-se a avaliação, cognitiva ou afetiva, que
o indivíduo faz sobre a própria vida. As pessoas experimentam abundante bem-estar subjetivo
quando apresentam estados afetivos positivos, quando envolvem-se em atividades prazerosas,
quando estão satisfeitos com a vida (DIENER, 2000).
As pessoas que apresentam maior satisfação com a vida hoje são aquelas que recebem mais
suporte afetivo, as pessoas que contam com outras para suporte instrumental, acreditam que
estarão mais satisfeitas no futuro. Pode-se observar no desenvolvimento desta pesquisa que as
relações sociais e o suporte social, seja ele qual for (emocional, instrumental ou informacional)
são de grande importância em todos os momentos da vida, e, sendo assim, os comportamentos
se alteram de acordo com as mudanças de metas, de objetivos, de acordo com as motivações
implementadas pelas tarefas evolutivas. As redes de relações são importantes fontes de suporte
social e estão relacionadas ao senso de bem-estar.
Considerações Finais
Este estudo salientou a importância das relações sociais, principalmente através da família como
suporte social, na saúde da pessoa adulta e idosa. Pode-se verificar a importância para o ser
humano viver inserido na sociedade, sendo que esta necessidade está relacionada a
sobrevivência, pois relacionar-se é de relevância vital, tendo em vista o contato com diversos tipos
de pessoas. O contato com outras pessoas serve também como parâmetro para auto-avaliação e
auto-conhecimento (ERBOLATO, 2001).
O suporte social é de relevante importância para o aumento da confiança pessoal, da satisfação
com a vida, da capacidade de enfrentar problemas, aumenta a autoestima e a vontade de viver
(ANDRADE e VAITSMAN, 2002).
Acredita-se na importância desse estudo também na reiteração de desmistificar alguns aspectos
referentes à velhice, tais como, a idéia de que com o avançar da idade, os idosos diminuem suas
redes de relações sociais, tornando-se menos satisfeitos com a vida. Embora muitos pensem que
envelhecer significa deixar de desenvolver-se, adoecer e afastar-se de tudo, na verdade, na
velhice, existem possibilidades da pessoa continuar ativa e de ter uma boa qualidade de vida
(VITTA, 2000).
Os contatos sociais permitem engajamento social, que também é uma forma de se chegar ao bom
envelhecimento, e uma das formas de se engajar socialmente. Segundo Freire (2000), a vida na
velhice pode ser satisfatória, com qualidade e bem-estar, especialmente quando há disposição
para enfrentar os desafios da vida, lutar pelos direitos dos cidadãos e pôr em prática projetos
viáveis dentro das condições pessoais e do meio ambiente em que se vive.

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, pode-se perceber a relação que existe entre
redes de relações sociais de adultos e satisfação com a vida, onde encontrou-se que, as pessoas
que possuem uma maior rede social relatam ser mais satisfeitas com a vida e obter maior suporte
social.
A investigação sobre as preferências e escolhas sociais, bem como sobre as funções dos
participantes da rede, pode ajudar a ampliar o conhecimento acerca do processo de
desenvolvimento na velhice, e apontar áreas e temas que necessitem de um número maior
investigações, como por exemplo, a relação entre as redes de relações sociais e a satisfação com
a vida, pois existem variáveis sociais e culturais referentes à esse tema que podem ser
considerados, bem como subsidiar intervenções visando o aprimoramento da qualidade de vida
de adultos e idosos e seus grupos de relações.
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Uma experiência de Arteterapia aplicada em na sala de espera de um Centro de Acolhimento para
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RESUMO
Este relato pretende discorrer sobre a experiência de duas alunas do último ano do Curso de
Psicologia da Universidade São Marcos como estagiárias no Programa de Acolhida para
Refugiados Políticos da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo em Convênio com o Alto
comissariado das Nações Unidas – ACNUR. Foram seis meses de atuação na Implantação e
desenvolvimento de vivências em arteterapia para os refugiados no ambiente da sala de espera
da Agência Cáritas. A atividade mostrou-se eficaz e adequada como estratégia de ação do Projeto
de Atendimento em Saúde Mental para Refugiados em São Paulo, o que pudemos verificar por

meio de entrevistas com a equipe e relatos dos usuários. Assim, compartilhamos aqui os
principais questionamentos e soluções encontradas.
Palavras Chave: Arteterapia, Refugiados e Sala de Espera.
ABSTRACT
This report intends to share the experience of two psychology students of the São Marcos
University, working in the Welcome Shelter for refugees in São Paulo, a partnership of Cáritas

Arquidiocesana de São Paulo and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). In
six months of professional acting, we helped the team to develop a new kind of service, offer the
users to experience ArtTherapy on the wating room of the Welcome Shelter. We could verify these
activity effects by interviewing the professionals and the users, and find out that it’s a quite
appropriate strategy to the Mental health Program for refugees in São Paulo.
Key Words: ArtTherapy, Refugees, Wating Room.

APRESENTAÇÃO
Este relato surge a partir da experiência de duas estagiárias do CIPS - Centro do Intervenção
Psicossocial do Curso de Psicologia da Universidade São Marcos e tem como objetivo
compartilhar algumas vivências e reflexões surgidas durante as atividades realizadas no
Programa de Acolhida para Refugiados Políticos da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo em
Convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR.
Em resposta à solicitação da Secretaria Estadual da Saúde, foi montado em São Paulo um serviço
de atendimento clínico e psicoterápico para a população de refugiados alocados em São Paulo.
Assim, nos valemos de dados fornecidos pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que
vem realizando um trabalho de prevenção e promoção de saúde mental no Centro de Acolhimento
para Refugiados Políticos da Cáritas, no que se refere à necessidade de um trabalho em saúde
mental com esta população.
Segundo as observações da equipe da Agência Cáritas, quase todos os solicitantes de refúgio
necessitavam de apoio psicológico e psiquiátrico, o que foi comprovado mediante a uma longa
pesquisa, a partir da qual foram implantadas uma série de serviços em saúde mental.
Neste contexto atuamos durante seis meses na implantação e desenvolvimento de vivências em
arteterapia para os refugiados no ambiente da sala de espera da Agência Cáritas.
Orientadas pela Dra. Carmem Santana, coordenadora do serviço de Saúde Mental da Agência e
supervisionadas pela professora Ana Lúcia Gondim Bastos da Universidade, pudemos intervir de
fato na realidade da instituição, proporcionado um espaço de convivência, criação e significação
das experiências para a referida população. Tal fato gerou a implantação de outros serviços como
ateliês de Arteterapia em grupo e diversas outras estratégias de atendimento, além de projetos
futuros para atender as demandas que apareceram durante a atividade.

Sobre o Programa de Acolhimento e Atendimento a Refugiados Políticos.
O conceito de refugiado, nos termos do direito internacional se refere à:

... pessoas que, em virtude de um temor bem fundado de perseguição por razões de raça,
religião, nacionalidade, participação em determinado grupo social ou defesa de determinadas
opiniões políticas, estão fora do país de sua nacionalidade e não podem ou, por causa deste
temor, não querem valer-se da proteção de seu país. É também considerado refugiado aquele que
fugiu do seu país porque sua vida, segurança ou liberdade foram ameaçadas por violência
generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação dos direitos humanos ou outras
circunstancias que tenham perturbado gravemente a ordem pública (ACNUR, 1996 in NETO &
SANTANA, 2004).
Equipe:
Coordenador de Projetos da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo
(Pe. Ubaldo)
Coordenador do Centro de Acolhimento para Refugiados em São Paulo.
(Cezira)

RECEPÇÃO
Instituições Envolvidas:


Cáritas Arquidiocesana de São Paulo



Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR.



Comitê Nacional para Refugiados – CONARE.

Caracterização das instituições envolvidas:
Cáritas Regional São Paulo
Em 1980, a Cáritas Brasileira realizou um encontro no Estado de São Paulo com 11 dioceses para
discutir uma possível rearticulação de trabalho nessa região, após a fase do Programa de
Distribuição de Alimentos. Na época, haviam apenas 3 entidades-membro reorganizadas e a
Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes aceitou a missão de coordenar o processo de animação
da ação da Cáritas no estado. Durante 9 anos, ela foi a referência de sede do Regional São
Paulo. Em 1989, com o apoio das Cáritas Suíça e Francesa - Secours Catholique, compra a sua
sede própria.

Atualmente essa Regional conta com 35 entidades-membro e apóia dezenas de projetos, sendo
dois deles reconhecidos nacional e internacionalmente. Um deles é o Projeto de Defesa de 2.000
famílias remanescentes de Quilombos (Comunidades Quilombolas) no Vale do Ribeira - Diocese
de Registro. Com o apoio da Regional, faz 10 anos que essas famílias resistem na área contra a
construção de uma barragem pelo Grupo Votorantim. O outro é o Projeto da Associação dos Sem
Terras da Zona Leste de São Paulo, que com sua organização já conseguiu construir mais de 8
mil habitações naquela Zona e também nos municípios da Região Leste.
Missão
Promover e animar o serviço da solidariedade ecumênica libertadora, participar da defesa da vida,
da organização popular e da construção de um projeto de sociedade a partir dos excluídos e
excluídas, contribuindo para a conquista da cidadania plena para todas as pessoas, a caminho do
Reino de Deus
Linhas de Ação


Construção e Conquista de Relações Democráticas e de Políticas Públicas



Fortalecimento e Organização das Cáritas



Formação de agentes para a prática da solidariedade



Valorização e promoção da economia popular solidária



Atuação nas áreas de emergências naturais e sociais



Desenvolvimento da cultura da solidariedade - Convivência com o Semi-Árido.

Sobre o Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR.
As Nações Unidas atribuíram ao ACNUR o mandato de conduzir e coordenar a ação internacional
para proteção dos refugiados e procura de soluções para os problemas com eles relacionados.
A principal missão do ACNUR é procurar assegurar os direitos e o bem-estar dos refugiados.
Deve empenhar-se em garantir que qualquer pessoa possa, em caso de necessidade, beneficiarse do direito de asilo noutro país e possa, caso o deseje, regressar ao seu país de origem.
Ao prestar assistência aos refugiados no regresso ao seu país de origem ou na sua instalação
num outro país, o ACNUR também deve procurar soluções duradouras para os problemas dessas
pessoas.
O ACNUR conduz a sua ação de acordo com o seu Estatuto (anexo 1), guiando-se pela
Convenção das Nações Unidas de 1951 Relativa aos Refugiados (anexo 2) e seu Protocolo de
1967 (anexo 3).
O direito internacional dos refugiados constitui o quadro normativo essencial das atividades
humanitárias do ACNUR.
O Comitê Executivo do ACNUR e a Assembléia Geral das Nações Unidas autorizaram igualmente
a Organização a intervir em benefício de outros grupos de pessoas. Nestes grupos incluem-se os
apátridas, as pessoas cuja nacionalidade é controversa e, em certos casos, as pessoas
deslocadas dentro do seu próprio país.

O ACNUR procura reduzir as situações de deslocação forçada encorajando os Estados e as
outras instituições a criarem condições conducentes à proteção dos direitos humanos e à
resolução pacífica das disputas.
Perseguindo esse mesmo objetivo, o ACNUR procura ativamente a consolidação da reintegração
dos refugiados que regressam ao seu país de origem, procurando prevenir a recorrência de
situação geradora de refúgios.
O ACNUR oferece proteção e assistência às pessoas sob o seu mandato de uma forma imparcial,
com base nas suas necessidades e sem distinção de raça, sexo, religião ou opinião política. No
quadro de todas as suas atividades, o ACNUR dá uma atenção especial às necessidades da
criança, e procura promover a igualdade de direitos da mulher.
Nos seus esforços para proteger os refugiados e promover soluções para os seus problemas, o
ACNUR colabora de modo estreito com governos, organizações regionais, internacionais e não
governamentais.
A participação dos refugiados nas decisões que se refletem na sua vida é um princípio essencial
da ação do ACNUR.
Na sua ação em benefício dos refugiados e pessoas deslocadas, o ACNUR promove igualmente
os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas: manutenção da paz e segurança
internacionais; desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; e encorajamento do
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.
Trabalho Humanitário e Ambiente
A grande maioria dos refugiados encontra-se em regiões pobres, em países em vias de
desenvolvimento. As marcas deixadas ou o impacto ambiental por eles causado são muitas vezes
de grande magnitude e de longo prazo. A procura por materiais para a construção de abrigos e de
lenha podem levar ao desflorestamento e à erosão do solo. Os recursos naturais são ameaçados
pela chegada súbita de grande quantidade de pessoas. Em casos extremos, situações como
estas podem verificar-se num abrir e fechar de olhos.
Embora as preocupações ambientais estejam na cauda das prioridades em tempos de crise, a
estreita relação entre o bem-estar das populações e um ambiente saudável é cada vez mais
reconhecida.
No seu trabalho com as populações refugiadas e comunidades locais, o ACNUR e as
organizações com que tem parcerias procuram minimizar os impactos ambientais das operações
com refugiados. Soluções inovadoras e alternativas estão sendo desenvolvidas para que as
populações refugiadas se tornem mais empenhadas na gestão e reabilitação do ambiente. Lições
de grande valor são permanentemente assimiladas e aplicadas nas operações do ACNUR em
todo o mundo.
Metas:


Oferecer proteção aos refugiados políticos.



Oferecer assistência aos refugiados políticos.



Oferecer solidariedade aos refugiados políticos.



Oferecer condições para integração na sociedade e inserção no mercado de trabalho aos
refugiados políticos.

Estratégias:
A Cáritas Arquidiocesana de São Paulo criou como estratégia em 1994 o Centro de Acolhida para
Refugiados Políticos, através do qual quem busca refugio em São Paulo é acolhido e
encaminhado para os órgãos competentes, para que desta forma possa ser reconhecida a sua
situação de refugiado, podendo então usufruir dos benefícios de programas de proteção,
assistência e integração.
Proteção: o refugiado adquire o direito de ter supervisão e orientação jurídica, a fim de garantir
que o Estado lhe proporcione um refúgio seguro e a cidadania.
Assistência: é considerada assistencial a ajuda de primeira necessidade, moradia, alimento,
saúde, acompanhamento médico, educação, aprendizado do idioma.
Integração: inserção do refugiado no país, visando sua auto-suficiência. Incluí inserção no mundo
de trabalho; revalidação de títulos de estudo; acesso ao ensino formal; cursos profissionalizantes;
bolsas universitárias.
Para conseguir realizá-la o Programa passou a estabelecer parcerias com a Sociedade Civil.
Parceiros:
-Arsenal da Esperança - Em convênio com o Estado, a casa oferece abrigo para os
refugiados recém chegados.
-Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas – Oferece atendimento psicológico e
arteterapia.
-Comunidade BAHA-Í do Brasil – Apoio ao reassentamento interno dos refugiados em outras
cidades.
-Comissão de Direitos Humanos da OAB – SP – Assistência jurídica na proteção aos direitos
do refugiado, ajudando com a realização de entrevistas e cedendo advogados especialmente
capacitados para a questão do refúgio.
-Universidades: FMU – auxilia a Cáritas na elaboração de relatórios de conjuntura social,
econômica e política dos países s quais são originários os solicitantes de refúgio. UFMG,
UNICAMP e UNESP – permite o acesso dos refugiados para a continuação dos estudos.
- Secretaria Especial dos Direitos Humanos – serviço de defesa e promoção dos direitos para
a população referida.
-Instituto de Migrações de Direitos Humanos – em conjunto com a Cáritas formou um núcleo
de atendimento aos solicitantes de refúgio e aos refugiados em Brasília.
-FIESP / SENAI / SESI / SESC – parceiros mais antigos desde 1994 oferecem cursos
profissionalizantes, acesso a serviços sociais na área de educação, cultura, lazer, saúde,
incluindo internet e biblioteca.

Quais os procedimentos para solicitação de refúgio?
Apresentar-se ao Departamento de Polícia Federal e explicar as razões que o levaram a deixar o
país de origem
O Departamento de Polícia Federal emitirá o Termo de Declarações
Apresentar-se à Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, para receber orientações relativas a:
1.

Preenchimento de questionário de solicitação de refúgio

2.

Orientações do Serviço Social para encaminhamentos nas áreas de moradia, saúde,
educação e utilização dos demais recursos da comunidade

3.

Entrevista com advogados do convênio Cáritas/ACNUR/OAB, para elaboração de parecer,
que será enviado ao ACNUR e ao representante da Cáritas para utilização na análise do
caso, quando de reunião do CONARE

4.

Entrevista com representante do CONARE

5.

Recebimento de autorização do CONARE para protocolo provisório

6.

Expedição de protocolo provisório pelo Departamento de Polícia Federal

7.

Expedição de carteira de trabalho provisória pela Delegacia Regional do Trabalho

O Projeto de Atendimento de Saúde Mental para Refugiados em São Paulo. (na época do
estágio).
O Projeto comporta diversificadas formas de atendimento e tem como principal estratégia a
Arteterapia: psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, atividade de sala de espera,
psicoterapia de apoio, psicodiagnósticos, tratamento psiquiátrico e atividades culturais. Os
atendimentos são feitos àqueles que necessitarem: crianças, adolescentes, adultos e terceira
idade.
Como vimos anteriormente, o Programa de Acolhida a Refugiados Políticos da Cáritas
Arquidiocesana de São Paulo / ACNUR, se orienta por metas como a integração do refugiado no
novo ambiente e assistência à sua saúde. Como uma das estratégias para tal, se insere o Ateliê
de Arteterapia, realizado graças à parceria com o Instituto de psiquiatria do Hospital das Clínicas,
onde o mesmo vem obtendo reconhecimento desde sua implantação em 1997.
Baseado nas diversas experiências com dinâmicas realizadas nos grupos focais considerou-se a
arteterapia como um veículo possível no que se refere à abordagem psicoterápica dos refugiados:
-O ateliê terapêutico garante a possibilidade de expressão ao refugiado independentemente das
barreiras do idioma, permitindo que elabore conteúdos emocionais traumáticos que venham a ser
muito fortes para serem verbalizados.
-Cada participante reconhece muitas vezes fragmentos da antiga identidade, as dificuldades, as
esperanças na produção realizada no ateliê, recortes da nova realidade e sonhos, clareando para
si mesmo a sua maneira de pensar e sentir o mundo.

A arteterapia é uma proposta de psicoterapia que utiliza a arte como principal via de
comunicação entre terapeuta e paciente. O paciente expressa-se pela arte e o

arteterapeuta intervém no processo psicoterápico utilizando-se principalmente da
própria linguagem artística. (Neto & Santana, 2004, p.185).
De acordo com os autores, apesar de a arte ter valor terapêutico, este não é a mesma coisa que
arteterapia. A capacidade humana de perceber, dimensionar, figurar e redimensionar as relações
de cada sujeito consigo mesmo e com o mundo que o rodeia, aparece tanto nos processos
terapêuticos como na própria arte. Esta oferece uma realidade alternativa na qual o sujeito pode
ser eximido das conseqüências impostas pelo cotidiano e que ao trabalhar literalmente com
figuras, espaços, configurações, movimentos e elementos sonoros, acaba por facilitar estes
processos.
A necessidade de diálogo sobre eventos extremamente dolorosos é freqüente nesta população,
assim, na medida em que a arteterapia utiliza predominantemente a linguagem não-verbal abre
para a possibilidade de construção e expressão simbólica facilitando o contato e a adaptação à
nova realidade. A proposta se torna muito útil.
Ao ponto que esta construção ocorre na presença do terapeuta ela é dinâmica, e oferece
alternativas de mudanças de respostas não adaptativas. De uma perspectiva terapêutica ainda, a
arte assumiria o papel de espelho necessário para a formação da nova imagem de si mesmo.
A arte, além disso, tem uma importante função catártica. O ateliê neste sentido seria uma
ferramenta para diminuir as tensões do dia – a – dia. Assim como no futuro por meio de
comercialização dos produtos, o refugiado também poderia ter uma ajuda ou possivelmente se
profissionalizar como artista.
No entanto a finalidade desta atividade não é conhecer a psique deste indivíduo, mas oferecer um
espaço no qual ele possa refletir ativamente e apreender a lidar com a situação em que se
encontra.
Atuação: Campo de prevenção e promoção em saúde mental.
O Esperarte.
Este nome nasceu de um diálogo entre nós duas, estagiárias, e a Coordenadora do projeto, e foi
consenso batizar a atividade como tal.
A atividade consiste em proporcionar vivências em Arteterapia no ambiente de sala de espera da
Agência Cáritas.
Objetivo:
Que o refugiado consiga abandonar a situação de isolamento decorrente do refúgio e resgatar
uma identidade individual por meio da qual o refugiado possa continuar a se relacionar com o
mundo de maneira saudável.
Para tal oferecemos material plástico para as pessoas que se encontram no referido ambiente,
para que possam realizar seus trabalhos. Sempre usando como estratégia de ação as próprias
vivências em Arteterapia. Os materiais e espaço deverão propiciar condições para ampliar as

formas de expressão para trabalho e são oferecidos de acordo com os pressupostos da
arteterapia e disponibilidade do local.
NOSSO PERCURSO
O caminho foi bem difícil, foram muitos meses de buscas e desencontros. Por conta do interesse
pela arte-educação, uma de nós procurou buscar relações com a área mesmo no hospital, e
encontrou, mas não deram certo. Até que entrou em contato com uma psiquiatra do HC/USP, a
Dra. Carmen Santana. Ela desenvolvia ateliês de Arteterapia na Internação da Psiquiatria e na
sala de espera do mesmo hospital. Infelizmente, na época os ateliês estavam sendo fechados.
Porém, ela também desenvolvia um outro projeto num Centro de Acolhimento para Refugiados,
cuja nova fase estava para ser implantada, o Programa de Atendimento em Saúde Mental para

Refugiados em São Paulo. Veio o convite para fazermos o estágio lá, nesta ocasião é que o
quinteto se separou, as outras três meninas continuaram a busca, enquanto nós aceitamos o
convite.
Passamos então a fazer reuniões semanais com a Dra. Carmen. Nestas reuniões ela nos dava
formação em psicoterapia e Arteterapia e passava material a respeito da Instituição. Foi então que
ficou decido que atuaríamos em uma das atividades do novo projeto: as vivências de Arteterapia
em ambiente de sala de espera.
Tivemos nosso primeiro contato com a Instituição em uma reunião com uma das Assistentes
Sociais do Projeto, a Heloísa. Ela nos descreveu o funcionamento e forneceu os principais dados
e o histórico da Cáritas.
As atividades já estavam prestes a começar, o serviço já havia funcionado anteriormente e ficara
um ano parado. Entramos nas atividades junto a implantação do novo projeto.
Assim no dia 14 de janeiro de 2005, fomos para a nossa primeira atuação no lugar. A intenção era
que ficássemos no ambiente de sala de espera apenas observando, para conhecer o lugar. Foi o
que fizemos num primeiro momento. Porém, um rapaz que estava sentando próximo começou a
conversar conosco e nos interrogar. Naquele dia, destoávamos claramente do cenário que
abrigava apenas jovens rapazes negros, que falavam um idioma desconhecido para nós.
O fato de um deles ter conversado com agente, dispertou uma diversidade de emoções, inclusive
a ira de uns contra os outros. Assim, nossa primeira vivência foi bastante intensa, observamos e
participamos de um ambiente bastante intranqüilo, nos parecendo hostil e agressivo, mas cheio de
conteúdos psicossociais que vieram à tona como luta pelo direito à identidade racial, cultural e de
gênero, entre outras.
Não só as pessoas, mas o próprio espaço físico nos chamou atenção. Desde a entrada do prédio
percebemos um ambiente descuidado, escuro, nada convidativo ou acolhedor. A sala de espera
não fugiu disto, cercada por câmeras de segurança. E as duas portas de entrada, uma de cada
lado, são grandes e de ferro pesado, sendo que só uma delas é que tem uma pequena janela de

acrílico onde os serviços podem ser solicitados. Após este dia pudemos refletir muito e
reconsiderar aspectos do trabalho a ser desenvolvido extra-muros da faculdade.
O que marcou, foi o fato de o ambiente de sala de espera não propiciar nenhum tipo de proteção,
ligados a representações ou papéis socias. Ou seja, estávamos lidando com a situação real, não
importando para alguns ali se éramos estudantes de psicologia ou não. O que nos fez pensar
muito em questões sobre como poderíamos ocupar nosso espaço de estagiárias, pois naquele
primeiro dia, não de fato nos posicionamos como tal.
Seria com um avental ou um crachá de identificação a melhor saída? Seria fazer uma pesquisa de
opinião para ficarmos conhecidas e dar mais subsídio para a atividade que seria realizada?
Definitivamente não era esta a saída, queríamos nos aproximar das pessoas e proporcionar um
espaço de expressão artística. Foi consenso que algo do gênero apenas nos afastaria.
Algumas sextas-feiras depois iniciamos a atividade. Levamos o material plástico já arrumado num
carrinho para a sala de espera e montamos duas mesas com algumas cadeiras em volta para que
as pessoas pudessem se sentar e se expressar. Fomos convidando cada uma das pessoas
individualmente e aos poucos a pessoas foram aceitando. Por fim, a atividade foi bem sucedida.
A partir daí passamos a realizar a atividade todas as sextas-feiras no período da tarde.
Conforme as necessidades iam aparecendo íamos buscando materiais diferentes ou um maior
número de mesas e cadeiras, tentando entender o que acontecia naquele ambiente e quem
estava aberto para atividade ou quem não estava, observando os limites de cada um.
Um queria falar sobre sua história e ser compreendido na sua dor, outro queria apenas que o
escutássemos, um outro ainda queria apenas que nós víssemos o seu desenho. Mais adiante
uma outra pessoa fazia questão de conversar sobre a atividade e ajudar os outros que
desenvolviam seu trabalho sem precisar se expor. O ambiente assim foi se transformando,
comportando novas pessoas, móveis e cores todas as sextas.
A atividade no geral correu de forma muito tranqüila e a receptividade foi muito boa. Apesar de no
início perceber expressões de curiosidade e estranhamento, achamos que isto devia-se ao
espaço físico onde foi oferecida e não ao material, pois todos que se aproximavam tinham certa
intimidade com os materiais.
Um fato interessante é que a maioria precisou ser convidada a participar individualmente, mas não
todos, algumas vezes as pessoas se aproximavam espontaneamente para solicitar material. A
linguagem plástica é muito convidativa e expressiva. Um outro dado é a questão da aproximação
dos refugiados. No começo, se aproximavam sempre fazendo a pergunta: “De que país você é?”
ou “Você é brasileira?”. Perguntar o que estamos fazendo ali e o que a Cáritas oferece também foi
frequentemente usado como meio para estabelecer um diálogo.
A atividade foi muito bem recebida pelas pessoas que freqüentam a sala de espera. Mesmo os
que não participavam não pareciam incomodados com esta presença, apenas curiosos. Muitos se
mostram inseguros no começo, dizendo não saber desenhar, que não servem para isso. Outros já

pedem aulas de pintura e desenho e perguntam se podemos ensiná-los. Sempre respondemos
que sim, apesar de não ser uma aula, podemos ajudá-los a mexer com o material.
Aliviando num primeiro momento a ansiedade dos freqüentadores, as vivências também abrigam
pessoas que vão toda semana e estão entrando num outro processo, mostram e conversam sobre
os desenhos, querem ver os da semana anterior.
O ambiente muda claramente. As pessoas parecem se sentar mais confortavelmente, e não fica
quase ninguém de pé na frente da porta (nos primeiros dias em que íamos lá, ou em horários em
que a atividade não está acontecendo, as pessoas se amontoam frente à janelinha de vidro para
serem atendidas). O local fica mais ativo, no entanto mais tranqüilo. Tanto que o momento que
temos que recolher o material é bastante delicado, pois mesmo as pessoas que não estão
trabalhando plasticamente, se apropriam das mesas e cadeiras. Além disso, algumas delas ainda
não finalizaram a produção. O procedimento nesses casos é oferecer a possibilidade da pessoa
levar o desenho consigo, ou então deixá-lo conosco e revê-lo na semana seguinte.
Assim a proposta foi se desenvolvendo. Porém, em dado momento no meio do semestre
estávamos incomodadas a respeito da dinâmica da atividade em si. Às vezes ficávamos um pouco
perdidas, no como e quando deveríamos intervir com alguém que está pintando, desenhando ou
que demonstra vontade de fazê-lo. Como abordar a questão artística, quando pedem uma aula,
ou dizem que não sabem e que não servem para isso? Pois, mesmo a experiência que uma de
nós tem na área é voltada para a Educação, não para a Psicologia.
Colocamos a questão na supervisão e a atividade tomou outro sentido e vitalidade. Pudemos
atuar com maior segurança e vontade.
A atividade artística passou a ser compreendida como forma de simbolização, expressão e as
possibilidades terapêuticas disto. Voltamos a ter um campo de prioridade no trabalho, que é a
questão da intervenção num sentido amplo na instituição. Notamos que depois que se está dentro
é muito fácil ser envolvido pelas questões cotidianas e quase se perder. Passamos a ter mais
cuidado maior com isto, para não nos apropriarmos de um discurso que não é nosso.
Foi muito importante ver o quanto e como as pessoas se identificaram com a atividade, e como os
profissionais da própria instituição valorizaram o trabalho e agradeceram. A certa altura todos os
funcionários nos reconheciam e convidavam para momentos sociais que aconteciam algumas
vezes. Sem contar que solicitaram treinamentos e cursos de formação para ampliação deste tipo
de atividade para outras comunidades.
É muito interessante vivenciar pelo menos dois lados de um mesmo trabalho, estar na sala de
espera como os refugiados e não ser funcionário. Ficávamos no início com a mesma cara de
perdida que estavam os refugiados que tinham pedidos a fazer, e até sentimos de vez em quando
a angústia de receber diversas solicitações das pessoas que ali estão aguardando seus
documentos e serviços. E sem saber como e para quem encaminhá-los, coisa que parece
acontecer em alguns casos com os funcionários também.

Além disso, poder oferecer um espaço onde qualquer pessoa pode experimentar um outro
caminho de expressão e quem sabe até reflexão sobre si mesmo e o que o rodeia, é muito
gratificante.
Por fim, vale relatar aqui as mudanças de público que enfrentamos durante este percurso. Como
foi dito a cima, quando entramos na Instituição, o público atendido era em sua maioria de jovens
rapazes negros.
Ao longo do semestre começaram a chegar muitas famílias, com pai, mãe e filhos, de origem
latina, língua espanhola e cor branca. Eles vinham principalmente da Colômbia, Peru Bolívia e
Uruguai. Esta nova demanda trouxe muitas transformações para o trabalho, que teve que acolher
uma outra dinâmica de funcionamento.
Diante das experiências obtidas concluímos que seria melhor preparar um espaço específico para
as crianças, com brinquedos e material de desenho. Assim foi feito. Depois de muito negociar com
a instituição conseguiu-se uma sala que não estava sendo utilizada e montou-se um canto de
brinquedos e logo as crianças se apropriaram do espaço.
Além da arrumação da nova sala e planejamento para novos tipos de atendimento para este
público, fizemos também panfletos de divulgação da atividade e kits de desenho “boas vindas”,
que consiste em um caderno, lápis preto, lápis de cor, giz de cera, apontador borracha e um folder
explicativo.
Para finalizar nosso estágio aproveitamos para ajudar a Dra. Carmen, nossa Coordenadora no
local, a fazer entrevistas de avaliação da atividade com os membros da equipe de funcionários.
Além disso, organizamos a montagem de uma exposição com abertura marcada para coincidir
com o dia Mundial do Refugiado (20/06).
NOSSA CONTRIBUIÇÃO E APRENDIZADO
Este estágio nos proporcionou um aprendizado que consideramos fundamental pra uma boa
formação em Psicologia: a escuta. Conseguimos muitas vezes ouvir o que eles tinham a dizer por
meio de um desenho, uma poesia, de palavras e gestos. Perdemos a ansiedade de querer
responder, ou dar uma solução, e perdemos também uma sensação que tínhamos no início, a de
que se não disséssemos nada, não estaríamos intervindo. Porém, descobrimos na prática o que é
ouvir, a importância deste exercício, e como a expressão, através da Arte, pode servir como
catalisador para isto acontecer.
Enxergar e aos poucos se apropriar do termo “Significado” não é fácil, mas após muitos meses de
atividade, finalmente este elemento constituinte da atividade pode ser compreendido por nós,
através da expressão concreta ou simbólica das pessoas que puderam dar novos significados e
sentidos para sua situação.
As pessoas consideradas refugiadas, na maior parte das vezes, chegam ao novo destino, após a
fuga de seu país de origem, como vítima de grande violência, ou pelo menos do temor que estas
situações causam. Além disso, estão involuntariamente num ambiente que, quase sempre é

totalmente desconhecido, e muitas vezes se sentem inseguras e desconfiadas, longe de suas
referências originárias, como cidade, família, amigos, trabalho e atividades, entre outros.
Com a chegada em uma nova sociedade, esta população se defronta com uma série de
dificuldades como o idioma, diferenças culturais, econômicas, étnicas, discriminações religiosas,
perda das relações sociais, separações familiares, perdas de papéis sociais valiosos, identidades
e posições ocupacionais.
Não é difícil imaginar que a psicodinâmica dessas pessoas também seja afetada de alguma
forma. Não de modo generalizado, mas levando em conta e respeitando condições e
características de cada indivíduo. Diante desta situação, são necessárias abordagens preventivas
e terapêuticas específicas em todas as áreas da saúde.
A psicoterapia Junguiana, a nós apresentada pela Dra. Carmen, tem pressupostos que a nosso
ver facilitam e significam os processos psíquicos, respeitando as origens de cada um e ao mesmo
tempo do ser humano como espécie, coisa que consideramos de fundamental importância, ainda
mais quando se propõe um trabalho com pessoas de origens tão variadas.
Para Jung (2002) psicoterapia é um campo da terapêutica, no qual temos dois agentes:
psicoterapeuta e paciente, cada pessoa é um sistema psíquico que, atuando sobre outra pessoa
entra em interação com outro sistema psíquico, é um diálogo ou discussão entre duas pessoas,
por isso dialético.
O terapeuta não é mais um sujeito ativo, mas ele vivencia junto um processo evolutivo individual.
(Jung, 2002, p.5).
Este modo de ver a psicoterapia vem, dentre outras coisas, da necessidade de se admitir que é
possível reconhecer os dados da experiência de diferentes maneiras.
Ao longo dos anos, desenvolveram-se diversas escolas e métodos baseados em pressupostos
psicológicos especiais, que produzem resultados específicos, dificilmente comparáveis entre si.
Entretanto, a existência dos múltiplos enfoques psicológicos possíveis não deve ser pretexto para
considerarmos insuperáveis as contradições. Afinal, as contradições válidas põem em evidência
as dificuldades que o objeto de investigação coloca à inteligência do pesquisador, por isso, ao
menos por enquanto as afirmações que se podem fazer são válidas somente quando for indicado
a que sistema psíquico o objeto da indagação se refere, sendo assim relativa.
Temos, portanto, uma formulação dialética, ou seja, a interação psíquica nada mais é do que uma
relação de troca, de onde deriva uma nova síntese. A individualidade do sistema é infinitamente
variável, assim como, é o resultado de uma variabilidade infinita de afirmações de realidade
relativa. Contudo, se individualidade fosse singularidade, se todos os indivíduos fossem
completamente diferentes entre si, a psicologia seria impossível enquanto ciência, mas como a
própria individualidade é relativa, além das diferenças, existem semelhanças entre os homens, às
afirmações de validade universal, que servem ao que Jung (2002) chama de homem genérico.
Interessou-nos muito este referencial teórico com os refugiados, afinal, as diferenças individuais,
incluindo aí essencialmente as diferenças individuais de cada cultura, além da de cada indivíduo,

é algo presente nesse grupo de pessoas. Entretanto a forma de aproximação e psicodiagnóstico
há de ser feita através daquilo que é comum a todos, levando sem dúvida em consideração as
diferenças individuais, por isso tão importante é a formulação dialética.
Consequentemente, as afirmações, por parte do terapeuta, só podem ser sobre as partes do
sistema psíquico que podem ser comparadas. Assim se o psicoterapeuta tiver a pretensão de
saber algo da individualidade do paciente e fizer afirmações válidas a seu respeito, estará
demonstrando falta de espírito crítico, pois não estará reconhecendo que não possui condições de
julgar a totalidade da pessoa que está à sua frente.
As virtudes e os talentos são distinções essencialmente individuais, não são características do
homem genérico. A parte individual é única, imprevisível e não interpretável. O terapeuta deve
renunciar neste caso a todos os seus pressupostos e técnicas, limitando-se a um processo
puramente dialético, isto é, evitar todos os métodos. Já o homem genérico tem características
primitivas, razão porque têm que ser empregados métodos técnicos em seu tratamento.
Assim, a exigência da analise para o próprio analista tem em vista o método dialético, ele está ali
não só para perguntar, mas também para responder. Ele não é o mais perito, mas é alguém que
vivência junto, se encontra em pé de igualdade com aquele que ainda é considerado paciente.
Para Jung (2002) cura significa transformação. No caso de um paciente que se mostra
exclusivamente coletivo, que funciona como homem genérico, este pode mudar através da
sugestão, de tal forma que pode aparentar ser diferente do que era antes. Contudo, se for
individual, só pode tornar-se o que é e o que sempre foi. Neste caso o processo terapêutico não
acarretará nenhuma transformação da personalidade, mas será um processo chamado de
individuação, que implica no paciente se tornar aquilo que de fato é.
Neste processo evolutivo individual, o inconsciente passa a ocupar o primeiro plano, daí a
necessidade de se observarem as idéias e sugestões dos sonhos, pois são elas que tomarão o
lugar dos reguladores coletivos anteriores, o saber, a maneira de ver tradicional, os costumes, os
preconceitos de natureza intelectual e moral.
Consideramos que o trabalho com esta população específica de refugiados esteve o tempo todo
transpassado por estas questões e diálogos entre o individual e o coletivo, como o que pertence a
cada identidade, como construir uma nova identidade cultural e coletiva, o que pertence a cada
cultura, suas tradições e valores, assim como ser aquilo que é universal ao ser humano. Mas
quais os limites? Como lidar com as representações sociais? Onde elas se encontram? Onde se
divergem do país de refugio? São muitas as possibilidades de trabalho.
Ao final da atividade notamos que a expressão pela arte proporcionou a construção deste
ambiente.
Interviemos de fato na instituição modificando o ambiente, proporcionando um ambiente onde as
pessoas puderam sentir-se acolhidas e falar de seus medos, alegrias e tristezas, sem que
tivessem uma obrigação para tal, um script, um começo ou um fim. Eles puderam muitas vezes

exercer a criatividade e a espontaneidade. É possível que os integrantes de um grupo
estabeleçam entre si uma relação de identificação e confiança.
Com a narração de histórias pessoais e da colaboração entre os integrantes do grupo, as histórias
são expressas. O homem entende sua existência no encontro com o outro. Este cenário prima
pelo modo como são transmitidas e captadas as experiências afetivas, enriquecendo a vivência
pessoal da experiência relacional do aqui e agora. Colabora também na percepção e na
compreensão da arte como expressões de valores de uma civilização.
A utilização da Arteterapia como estratégia possibilita o desenvolvimento de reflexões críticas em
relação ao que está sendo vivido. O indivíduo ao usar sua espontaneidade, aprende a se colocar
como membro do grupo social e se desenvolve, definindo seus próprios papeis.
A narrativa existente num diálogo libertador como este que descrevemos é bem diferente da que
Freire(1987) chama de “bancária”. Esta teoria vista em aulas da faculdade e na própria supervisão
critica educadores que usam a narração de conteúdos programáticos de forma a petrificá-los.
Neste movimento, a narração implica em sujeito, narrador e ouvintes como objetos passivos. A
realidade fica parada, compartimentada, e aquilo que é transmitido muitas vezes, é algo
completamente alheio às experiências dos educandos.
Nessas dissertações as palavras se esvaziam de seus significados, se tornam apenas som,
transformam-se em palavras ocas e perdem sua ação transformadora.
A narração na qual apenas o narrador é o sujeito leva os educandos a memorização mecânica do
conteúdo. Os educandos se tornam recipientes a serem “enchidos” pelo educador. A educação
nesta concepção vira um ato de depositar, o educador faz “comunicados”, mas não se comunica.
E faz depósitos cujos educandos recebem pacientemente, memorizam e repetem. O educador
doa seu “saber” aqueles que nada sabem. Nesta concepção, a qual o autor identifica como
“bancária”, não há transformação, portanto não há verdadeiro saber.
Segundo Freire (1987):
Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também (p.58).
Claro que no caso não nos pretendemos educadores, mas usamos este conhecimento para não
utilizarmos o fato de ter certa autoridade sobre a atividade, para reprimi-los, intimidá-los. Ou o que
seria pior, não respeitar seus limites e acabar podando a possibilidade de criação e significação
que uma pessoa pode ter ao realizar uma atividade como esta, oprimindo a espontaneidade e a
criatividade dificultando sua compreensão a respeito de si mesmo e do seu grupo.
A Arteterapia neste contexto vem justamente propor uma postura libertária, dando abertura para
um diálogo, proporcionando um trabalho de ser mais1. O diálogo permite experiências
enriquecedoras através do desempenho de papéis e dos elementos de interação social que
constituem esta experiência.

Para Freire (1987) uma educação libertária implica uma visão dos homens como seres
conscientes, e na consciência intencionada ao mundo, não apenas um depósito de conteúdos,
mas uma problematização dos homens em suas relações com o mundo.
Uma educação problematizadora exige a superação das contradições da relação educador /
educando, ou seja, de uma relação como a que se tem na concepção “bancária”, na qual não há
diálogo. Uma educação para a liberdade supera esta contradição e se concebe na dialogicidade, a
qual o educador se torna educador-educando e o educando se torna educando-educador.
Como diz Freire (1987):

Ambos assim se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os
argumentos de autoridade já não valem. Em que para referir-se, funcionalmente,
autoridade, se necessita estar sendo com as liberdades e não contra elas (p.68).
Mesmo entrando em contato com diversas culturas, diferentes concepções estéticas e
sendo convidado a refletir sobre isto, o refugiado na sala de espera tem poucas
oportunidades para se expressar com espontaneidade e propriedade, se submetendo
a regras, conflitando seu poder criativo com uma conserva que lhe é imposta. Através
da atividade proposta esse homem criador e espontâneo poderá usar esse potencial
para transformar e recriar junto com o Psicólogo.
Citando freire (1987):

Não há diálogo, porém se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é
possível a pronuncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor
que a infunda (p.79).
Através da arte, a pessoa coloca a sua marca pessoal na sociedade; assim ela terá a
oportunidade de se mostrar, de expressar e de atuar no mundo.
Em uma das nossas últimas idas assim que começamos a montar o ateliê, uma senhora que
estava esperando, tirou da bolsa umas letras de música que encontrou na internet e começou a
cantá-las em alto e bom som, logo outras pessoas se juntaram a ela e cantaram também, com
muita alegria, em seguida colocamos um aparelho de som, onde elas puderam ouvir as músicas
de um CD que uma delas tinha levado e puderam dançar. Inclusive membros da equipe saíram de
suas salas e foram dançar também por um tempo.
Neste ambiente algumas pessoas começaram a conversar e puderam se conhecer melhor, se
ajudar em suas necessidades, como por exemplo, mulheres que sentadas na mesma mesa
acabaram se tornando amigas e colaborando com os cuidados do filho de uma ou de outra,
convidando para ir até suas casa, para passeios, etc. Um outro caso foi o de um rapaz da Etiópia
que era o único do pa[is até então, quando chegou um outro rapaz que começou a desenhar uma
bandeira do mesmo país e os dois se reconheceram e estão amigos.
Diferente dos primeiros meses, a atividade tem total aceitação da equipe, o recepcionista da
Cáritas que faz os primeiros encaminhamentos, que antes nem mesmo olhava para o lado de fora,
a sala de espera, e que quase nunca estava em frente a porta quando precisávamos entrar pra a

buscar algum material a mais (tanto que no começo até desistíamos), hoje fica a maior parte do
tempo assistindo a atividade, está sempre atento e pronto a nos ajudar e de vez em quando até
deixa aporta aberta pra facilitar.
Pensando na diversidade de elementos que compões a trama do projeto, achamos que seria
interessante falar um pouco de Dos pensamentos de Morin (2000), material estudado durante o
curso de Psicologia na aula de Psicologia da Educação e para nós faz muito sentido neste
contexto.
O autor coloca que existem sete saberes fundamentais que devem ser tratados na educação
daqui pra frente, sendo em toda sociedade e em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição,
segundo modelos e regras próprias de cada uma delas.
O primeiro deles ele denomina como: As cegueiras do conhecimento o erro e a ilusão, neste item
são explicitados e confrontados diversos tipos de cegueiras e mecanismos ilusórios que podem
desviar a humanidade das verdades do conhecimento, fazendo parte destas as cegueiras
paradigmáticas. Um paradigma efetua a seleção e determina a conceptualização e as operações
lógicas. Designa categorias fundamentais daquilo que é inteligível e opera o controle de seu
emprego. Assim sendo, os indivíduos conhecem, pensam e agem de acordo com paradigmas
inscritos culturalmente neles.
A questão é que para a realização de certas coisas alguns destes paradigmas têm que ser
rompidos, no caso se no Projeto ainda vigorasse um paradigma, por exemplo, vigente na Grécia
antiga, no qual os diferentes eram postos à margem da sociedade de forma brusca, ou seja,
pessoas eram feitas escravas, um trabalho de inclusão social como vimos seria inconcebível.
Outros conceitos que Morin coloco são o "Imprinting" proposto por Konrad Lorenz para dar conta
da marca permanente imposta pelas primeiras experiências do animal recém nascido. O
'imprinting" cultural nos marca desde o nascimento, primeiro com o elo da cultura familiar; depois
da cultura da escola, pela universidade e na vida profissional. E a normalização - forma de
estandartização das consciências - é um processo social (conformismo) que elimina o poder da
pessoa humana de contestar o "imprinting". Coisa que serve como barreira para qualquer tipo de
intervenção no sentido de inovar vivências e atitudes..
Outro saber que identificamos como sendo de extrema importância para a atividade profissional
do Centro De Acolhimento para Refugiados é o conhecimento da condição humana, o autor
aponta O ser humano como estando a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social,
histórico. Unidade complexa esta que é totalmente desintegrada na educação nas disciplinas,
tornado-se impossível aprender o que significa ser humano. É necessário restaurá-la, para que
cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, de sua identidade
complexa e da sua identidade comum a todos os outros humanos. Conhecer o humano é, antes
de tudo, situá-lo no universo, ao invés de separa-lo dele. Contextualizar seu objeto para ser
pertinente; "quem somos?" É inseparável de "onde estamos", "de onde viemos', ”para onde
vamos?”. Interrogar nossa condição humana implica questionar nossa posição no mundo, o que é

fundamental. Promover a consolidação dos conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim
de situar a condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados das ciências humanas para
colocar em evidência a multidimensionalidade e a complexidade humanas”.
Este é um movimento que percebemos muito sutilmente durante a observação e conversas lá. É
necessária a construção de um plano de desenvolvimento a ser traçado em conjunto com os
refugiados, no diálogo com os profissionais de acordo com seus interesses e possibilidades, sem
esconder ou camuflar as diferenças condição da população atendida, porque neste trabalho
precisamos estar cuidados a respeito do que é ser humano.
Finalização do Estágio
Ao término do estágio concluímos que a atividade atingiu o objetivo, muitos refugiados
conseguiram, pelo menos naquele momento de criação, abandonar a situação de isolamento
decorrente do refúgio. O espaço propiciou condições para ampliar as formas de expressão e
resgatar uma identidade individual por meio da qual o refugiado possa continuar a se relacionar
com o mundo de maneira saudável.
Em relação à equipe da Cáritas, vimos que a intervenção está acontecendo, mas de fora para
dentro. Talvez pelo fato de atuarmos primeiramente do lado de fora. A parte da equipe que está
mais próxima da atividade aprova e quer que seja mantida e ampliada, no entanto a os
responsáveis no Centro, que talvez sejam os que têm tido menos contato direto com a atividade.
Notamos que a relação da equipe com o público também se transformou. Hoje ambos tanto os
usuários como a equipe profissional podem dialogar com mais calma durante o tempo em que a
atividade se desenrola.
- O que você acha da atividade que é realizada na sala de espera?
“Eu acho ótimo! É importante tanto para a equipe quanto para quem está lá fora! Os dois lados se
beneficiam antes o pessoal lá fora ficava muito agitado, agora ficam mais calmos... Ter um espaço
para se expressar é bom para todo mundo... Com este espaço eles devem se sentir com mais
direitos dentro do país” (Núcleo de Administração).
“Excelente, o ambiente é outro, mudou muito. Fala para Carmen que ela está de parabéns! Mudou
muito e aliviou. Nós comentamos sobre isso aqui dentro, que a mudança para melhor é visível,
muito mais tranqüilo.... Tira a tensão, sabe?” (Núcleo de Comunicação).
“Foi uma boa. O pessoal melhorou bastante, ficou mais clamo, a grande maioria fica bem
entretida, e não faz pressão... Antes não era assim. Eles são muito de fazer pressão” (Recepção).
“Eu acho fantástico, a gente deveria participar mais. Esta atividade trás humanização para o
trabalho. Lá na sala de espera, podemos enxergar melhor as pessoas, aqui dentro os papéis de
poder são muito bem definidos. Dá vontade de ficar lá desenhando... Acho que é fundamental
para eles e para nós. Aqui comigo, eles tem que lembrar o lado ruim, o porquê de lês estarem
aqui. Com vocês eles podem lembrar do lado bom. Humaniza a nós e a eles esta atividade
terapêutica. O ambiente acaba sendo transformado. Permitindo a expressão trás vida. As cores do

trabalho chamam atenção. Eu acho que é muito importante, você vê que muitos deles quando
acabam o atendimento e poderiam ir pra casa ou ir fazer qualquer outra coisa, ficam e desenham.
Eles mostraram a prioridade, com é bom. A única coisa ruim é que às vezes não dá pra nós
acompanharmos” (Núcleo de Proteção).
- A atividade deve ser mantida?
“Acho que deve ser mantida por estes motivos e por motivos de outras pessoas que podem não
ser os meus. Se fosse possível seria bom ampliar. Sobre ficar com as crianças também, é muito
bom, as mães me vem falar que foi uma ótima idéia, as crianças ficam mais tranqüilas. É bom ter
um espaço para brincar” (Núcleo de Administração).
“Claro! E com certeza deve ser ampliado”. (núcleo de Comunicação)
“Poderia fazer mais dias. Acrescentar pelo menos um dia, eu acho uma boa! Deve ser mantida e
ampliada, foi uma boa iniciativa, foi muito útil” (Recepção).
“Todo dia, toda hora, é algo fundamental! Parabéns!”. (Núcleo de Proteção).
- Você sabe exatamente do que se trata a atividade e quem somos nós?
“Não”. (Núcleo de Comunicação).
“Mais ou menos, sei como funciona a atividade” (Recepção).
“Exatamente, não” (Núcleo de Proteção).
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