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Editorial
Lic. Mario Molina

Asociación de Psicólogos de Bs.As. (Argentina)

Tienen ustedes a la vista y a vuestro alcance, una nueva edición de esta Revista que es un
proyecto concretado por la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI). Esta
propuesta "orientada principalmente a la difusión del pensamiento, las investigaciones y las
experiencias de trabajo de los profesionales, investigadores, maestros y estudiantes de psicología y
de otras disciplinas que se relacionen con las problemáticas de América Latina, sus países y
regiones, con sus realidades y sus esperanzas, con las formas, vías y medios mediante los cuales
podemos convocar y construir un mejor futuro para nuestros pueblos, para otros países y culturas
con situaciones compartidas y para la humanidad toda" como dicen las Normas Editoriales, se halla
ya plenamente instalada en el espacio virtual de quienes ejercemos la psicología en Latinoamérica.
Este es el tercer número del año y van a encontrar en él trabajos de Brasil, Cuba, México y España.
La psicología rural, los procesos culturales, los grupos sociales en desventajas y la psicología del
trabajo son algunas de las áreas o ejes que abordaron los autores en sus trabajos. También se
incluye en esta edición una intervención investigativa y la propuesta de una alternativa teórica en el
abordaje de alcohólicos.
¡La idea de comunicar experiencias y opiniones teóricas acerca de distintas aplicaciones de la
psicología, fue una de las apuestas fuertes de quienes trabajamos para que la ULAPSI fuera la
realidad que alcanzó hoy en el año 2006! Sin dudas, esperamos que las respuestas y los trabajos
continúen llegando y enriquezcan a la psicología latinoamericana y a los psicólogos que a diario
demostramos nuestro compromiso social con la gente y las comunidades de nuestros países. La
región aún está transitando serias diferencias y desventajas en su crecimiento y desarrollo, y el
análisis, los aportes y las respuestas que aportamos los psicólogos desde las distintas áreas de
ejercicio se impregan de esta realidad acuciante, pero rica en desafíos.
Es por esto que necesitamos de nuestras producciones e ir redescubriendo al hombre
latinoamericano, del intercambio de la aplicación de los resultados científicos de la psicología a la
realidad de América Latina. Este es un punto importante de discusión a la hora de la articulación
latinoamericana puesto que la psicología es ante todo ciencia y requiere de definiciones y acuerdos
en los usos profesionales.
La psicología en América Latina requiere de paradigmas que sean puntos de referencia y
orientación para la psicología como ciencia y práctica profesional en cada uno de nuestros países.
Como tal, este espacio de la Revista se presenta como uno de los más óptimos para cumplir el
sueño bolivariano de la integración.
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Resumen
Se describe el diseño y aplicación de un instrumento para registrar valores familiares en estudiantes
de licenciaturas en el área de la salud (medicina, odontología y psicología) de una Facultad
descentralizada de la Universidad Nacional Autónoma de México. El diseño de investigación fue
prolectivo-transveral-descriptivo-observacional. Con un muestreo probabilístico estratificado por
conglomerados se seleccionó un tamaño de la muestra de 200 estudiantes. Se obtuvo una
confiabilidad del instrumento del 0.75. Los resultados muestran que en los estudiantes de medicina
y los cirujanos dentistas el principal valor familiar es la superación; salir adelante para lograr ser un
profesionista. En tanto que para los estudiantes de psicología el valor familiar prioritario es la unión;
estar juntos, expresar amor y armonía entre sus integrantes.
Palabras Clave: Valores, familia, estudiantes
Abstract
It is described the design and application of an instrument to register family securities in students of
degrees in the area of the health (medicine, dentistry and psychology) of a decentralized Ability of
the Autonomous National University of Mexico. The investigation design was prolectivo-transveraldescriptive-observational. With a sampling probabilístico stratified by conglomerates a sample size
of 200 students it was selected. The reliability of the instrument of the 0.75 was obtained. The
results show that in the medicine students and the surgeons dentists the main family value is the
superación; to leave ahead to be able to be a profesionista. As long as for the psychology students
the high-priority family value is the union; to be together, to express love and harmony among their
members.
Key Words: value, family, students.
Resumo
É descrito o desígnio e aplicação de um instrumento para registrar seguranças familiares em
estudantes de graus na área da saúde (medicina, odontologia e psicologia) de uma Habilidade
descentralizada da Universidade Nacional Autônoma de México. O desígnio de investigação era
prolectivo-transveral-descritivo-observational. Com um probabilístico de amostragem estratificado
por conglomerados um tamanho de amostra de 200 estudantes que foi selecionado. Uma confiança

do instrumento dos 0.75 foi obtida. O espetáculo de resultados isso nos estudantes de medicina e
os dentistas de cirurgiões o valor familiar principal é o superación; partir para poder ser um
profesionista à frente. Contanto que para os estudantes de psicologia o valor familiar prioritário seja
a união; ser junto, expressar amor e harmonia entre os sócios deles/delas.
Palavras Unha: Avalie, família, estudantes

El estudio de los valores se inicia en la filosofía, con las investigaciones axiológicas. El primer
filósofo en abordar el estudio de los valores fue Lotze (1817-1881), quien a finales del siglo XIX con
su estudio sobre la genealogía de la moral, orienta el inicio de la investigación de los valores. Dos
son los planteamientos desde la perspectiva filosófica que sustentan el estudio de los valores: el
subjetivismo y el objetivismo (Frondizi, 1972, Frondizi y García, 1975)).
En la actualidad la postura filosófica de los valores ha dejado de cuestionarse si estos están
enmarcados en el pensamiento subjetivo u objetivo, es decir; si algo tiene valor porque lo
deseamos (pensamiento subjetivo) o tiene valor porque posee valor propio, ajeno a nuestras
acciones psicológicas u orgánicas (pensamiento objetivo).
Desde la perspectiva psicológica toma auge el estudio de los valores a partir de la década de los
setenta, en donde son varios los autores que ponen énfasis en dicho concepto.
Para Williams, por ejemplo; “los valores son estructuras conceptuales afectivamente cargadas,
registradas por el individuo; que forman una parte importante de la comprensión del self y actúan
como factores directrices en la organización de la conducta” (Patterson, 1975, p. 20), ésta definición
contempla tres aspectos fundamentales de los valores en el ser humano: intelecto, sentimiento y
acción (Cerviño, 2004).
Por su parte, Smith define un valor como “algo libremente elegido de entre alternativas después de
considerar las consecuencias de cada alternativa, que es actuado repetidamente hasta convertirse
en un patrón de conducta que da dirección y significado a la vida” ( 1977, p.67). Nuevamente, los
valores se integran a la persona en su totalidad, correlacionado pensamiento, voluntad, sentimiento
y conducta. Señalando, además, un proceso de elección, estimación y actuación, en la
conformación de los valores. Smith considera necesario diferenciar valores e indicadores de los
mismos. Los indicadores son expresiones de un valor; metas, ideales, aspiraciones, intereses,
actitudes, uso del tiempo, etc. Indican un valor subyacente y son importantes por cuanto posibilitan
el esclarecimiento del mismo.
Ya para la década de los ochenta, Rokeach establece que; “un valor es una creencia duradera de
una forma particular de conducta o estado de existencia, es personal o socialmente preferible a una
forma de conducta o estado de existencia opuestos” (1973, p. 49). Se deriva de esta definición que
los valores tienen un carácter relativamente permanente, que pueden variar de acuerdo a la
experiencia social y cultural de la persona, y que son creencias.

Para Maslow que es uno de los principales exponentes de la corriente humanista, señala que en el
hombre existen valores o principios morales que son comunes a toda la especie humana, “...
parece como si hubiese un solo valor fundamental para la humanidad, una meta distante hacia la
cual todos los hombres tendemos... para que él (el hombre) pueda ser plenamente humano”
(Globe, 1988, p. 108 ).
Otro autor que trabajó el concepto de valor fue Allport, (1988) quien afirmó que el valor representa
un significado que se percibe como relacionado con el “sí mismo”, “como una convicción en base a
la cual el hombre actúa libremente”, es decir, una persona experimenta un valor cuando sabe que
su significado es reconfortante y central para él mismo. Por lo consiguiente, el individuo puede
descubrir sus valores conforme desarrolla su propia personalidad, en la medida que descubre la
importancia de las cosas para “sí mismo”.
Skinner no aborda a los valores, sino más bien la conducta ética, la cual está en función del castigo
o reforzamiento que el individuo recibe del entorno (Reich y Adcock, 1980).
Como podemos ver han sido diversas las definiciones que se han desarrollado respecto a lo que es
un valor -algunas de ellas complementarias y otras antagónicas-, definiciones que también han
derivado diversos instrumentos de medición de los valores.
En 1963 Shostrom, estructuró el Inventario de Orientación Personal para medir lo que estableció
como las doce escalas más importantes en el hombre: competencia en el tiempo; apoyo orientado
en sí mismo; valores autorealizantes; existencialidad; reacción a los sentimientos y necesidades;
espontaneidad; autoestima; autopercepción; naturaleza del hombre; sinergia; aceptación a la
agresión; capacidad para el contacto íntimo.
Rokeach (1973) utilizó dos escalas de palabras u oraciones. La lista A contiene 18 valores finales y
la lista B 18 valores instrumentales. Las personas que son sometidas a su aplicación reestructuran
cada una de las listas colocando por orden de importancia de mayor a menor los factores que
tienen para ellos más relevancia.
Allport, Venon y Linszey en 1972 elaboraron una escala estandarizada para medir la importancia
que se da a seis orientaciones valorativas, en términos de seis áreas; teórica, económica, política,
estética, religiosa y social. Esta prueba consiste en reactivos de elección forzada, con lo que se
obtiene un perfil de la persona, en cuanto a sus valores.
Por su parte Cáceres en 1974, diseñó un paradigma analítico con el cual se da sentido a cada
reactivo comprendido en una encuesta de valores. El paradigma comprende cuarenta ítems que
son respondidos de forma abierta para que el individuo conteste de acuerdo a lo que él piensa.
Fitts y Roid en 1988, desarrollaron una escala denominada Tennessee de Autoconcepto, que
consta de 100 reactivos que pueden resolverse en 20 minutos. En esta escala se obtiene
información de la imagen que tiene la persona de sí misma, en tres niveles: identidad, satisfacción
de unos mismo y comportamiento, divididas a su vez en cinco áreas; personal, familiar, social,
ético-moral y físico. Incluyendo una escala que permite valorar el nivel general de autoestima, de
autocrítica y la organización de las defensas de la persona. No obstante existen todavía diversas

interrogantes que no han sido contestadas tanto en lo que corresponde a la vigencia del concepto
en Psicología como en la instrumentación de las técnicas para registrarlo.
A partir de lo anterior, en este estudio se estableció que sería importante explorar la posibilidad de
desarrollar un instrumento de identificación de valores, instrumento que no estuviese ceñido a
formas de respuesta preestablecida, sino que la persona pudiese responder en sus propias
palabras en un esquema de frases incompletas.
El objetivo del presente estudio se dividió en dos aspectos: Primero: Desarrollar un instrumento de
identificación de valores en donde la persona pudiera responder brevemente con sus propias
palabras. Segundo: Emplear el instrumento para obtener información de los valores respecto a la
familia que presentan los estudiantes universitarios del sector salud (medicina, odontología y
psicología) de una escuela descentralizada de la UNAM (Facultad de Estudios Superiores Iztacala).
Método
Diseño de investigación
El diseño de investigación fue prolectivo-transveral-descriptivo-observacional (Méndez I., et al,
1987).
Prolectivo: Ya que la información se recogió de acuerdo a los criterios y fines específicos de la
investigación y después de haberla planeado.
Transversal: Porque solo se midió una sola vez la variable (valores familiares).
Descriptivo: Ya que se contó con una sola población
Observacional: Debido a que el investigador no modifica, solo extrae su información
Población
Estudiantes de licenciatura del área de la salud de la Facultad de Estudios Superiores IztacalaUNAM; medicina, odontología y psicología.
Muestreo
Probabilístico estratificado por conglomerados.
Tamaño de la muestra:
200 estudiantes de licenciatura:


Medicina: 65



C. Dentista: 72



Psicología: 63

Sujetos:
Estudiantes del ultimo año de la carrera de medicina, cirujano dentista y psicología.

Procedimiento
Este consistió de tres fases.
Primera Fase: Elaboración del Instrumento
A).- Entrevista. Se entrevistó a algunos estudiantes para obtener información preliminar sobre
valores en las áreas familiar, personal e interpersonal, que sirviese como base para la elaboración
de reactivos.
B).- Elaboración de reactivos piloto. A partir de las entrevistas se elaboraron reactivos de las tres
áreas señaladas en el inciso anterior (familiar, interpersonal, personal). Estos reactivos fueron
colocados aleatoriamente considerando la secuencia: familiar, interpersonal, personal. Al conjunto
de dichos reactivos se les denominó lista provisional de reactivos.
C).- Piloteo: La lista provisional de reactivos fue aplicada a un grupo de estudiantes que no
formaron parte de la muestra (pero que son parecidos a ella), para identificar aquellos reactivos que
no eran claros o no evocaban respuestas.
D).- Integración del instrumento. A partir de piloteo quedaron finalmente seleccionados 18
preguntas (en el anexo puede consultarse el cuestionario completo), compuesto por reactivos que
incluyen el área de valores familiares (los reactivos 1, 4, 7, 10, 13, y 15), el área de valores
interpersonales (preguntas 2, 5, 8, 11, 14 y 18), y el área de valores personales (reactivos 3, 6, 9,
12, 16 y 17). Para los fines de esta investigación solo se consideró el área familiar. Las
instrucciones explican que no hay respuestas correctas o incorrectas, además de responder con lo
primero que evocara el reactivo no usando más de tres palabras (ver cuestionario al final en el
anexo).
E).- Obtención de la confiabilidad del instrumento. El instrumento se aplicó a una muestra de 60
estudiantes de licenciatura, y tres meses después se volvió aplicar a los mismos estudiantes,
encontrándose una confiabilidad del instrumento a través de un test-retest con una muestra, del
0.75 (Rho). Lo que indica que el instrumento puede ser usado para identificar los valores familiares
en estudiantes con características como los que integran la muestra de estudio.
Segunda Fase: Selección de Muestra y Aplicación del Instrumento
Mediante el muestreo probabilístico estratificado por conglomerados se obtuvieron dos grupos del
cuarto año de la carrera de: Medicina, C. Dentista, y Psicología, los cuales fueron seleccionados en
forma aleatoria,
El instrumento fue aplicado a la muestra seleccionada
Tercera Fase: Elaboración de categorías
Los reactivos del área familiar son:
1.- Lo que a mi familia más le preocupa es__________
4.- Hay un ambiente de felicidad en la familia cuando ______________

7.- Mi familia le da gran énfasis a ________________________
10.- Mi familia sería feliz si nunca le faltara ____________________
13.- Lo que más desea mi familia es _______________________
15.- La meta principal de mi familia es ___________________
Las respuestas dadas por los estudiantes a los anteriores reactivos fueron codificados. La
codificación “consistió en encontrar y darle nombre a los patrones generales de (respuestas
similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un valor numérico a cada patrón, así
un patrón constituyó una categoría de respuesta” (Hernández, 2002, p. 262).
Para

la

codificación

de

respuestas

se

siguió

el

siguiente

procedimiento:

1.- Se separaron y enlistaron las unidades de análisis; palabras y oraciones las cuales expresaran
ideas.
2.- Se eligieron las palabras y oraciones que se presentaron con mayor frecuencia (patrones
generales de respuesta).
3.- Se clasificaron las respuestas elegidas en rubros o bloques, de acuerdo con un criterio lógico,
cuidando de que fueran mutuamente excluyentes.
4.- Se le dio nombre a cada rubro o bloque (categorización).
Las categorías elaboradas fueron:
Superación: que estudiemos para poder salir adelante, para lograr ser profesionista.
Unión: Convivir, encontrarnos juntos, amor entre nosotros, armonía entre los integrantes.
Estar Bien: Seamos felices, tengamos seguridad, no tengamos problemas, estar contentos.
Comunicación: Estar de acuerdo.
Salud: no haber enfermedades
Responsabilidad: ser responsables, hacer lo que nos toca
Respeto: respetarnos unos a otros, a los demás.
Resultados
Posterior a tener las categorías, se registró el número de veces que estas eran reportadas por los
estudiantes en los reactivos 1, 4, 7, 10, 13, y 15. La suma de frecuencias dio la siguiente gráfica:

En ésta gráfica se observan dos aspectos que abordaremos a continuación; por un lado los valores
respecto de la familia que muestra cada carrera y por otro la comparación entre carreras.
Respecto a cada carrera:
 Para los Cirujanos Dentistas, en primer lugar se presenta el valor familiar de Superación

(estudiar para ser alguien importante, ser profesionista, lograr metas), seguido del valor de
Unión (armonía en casa, amor en la familia, estar juntos en familia, convivencia familiar), y
finalmente Estar Bien (tener seguridad, no tener problemas, no haya preocupaciones).
 Para los Psicólogos el primer lugar como valor familiar se encuentra ubicada la Unión,

posteriormente la Superación y finalmente el Estar Bien.
 Para los estudiantes de Medicina el primer valor familiar es la Superación, posteriormente

Estar Bien, y por último la Unión.
Respecto a la comparación entre carreras:
 El valor de la Superación se presenta con mayor frecuencia en las carreras de C. Dentista y

Medicina, con un 50% y 52% respectivamente.
 El valor de Unión se presenta en segundo lugar con un 45 % para la carrera de Psicología.
 El valor de Estar Bien en tercer lugar, con un porcentaje del 26% para las carreras de

Psicología y Medicina.
Conclusiones
El instrumento presentó consistencia moderada, por lo cual es una manera confiable de identificar
los valores.
Dados los valores registrados es interesante observar que el valor familiar predominante en las
carreras de Medicina y C. Dentista sea el de superación, lo cual indica una diferencia importante
con la carrera de Psicología quienes el valor más importante dentro de la familia es la unidad, este
hallazgo apunta por una parte, hacia la posibilidad de que no se estime la superación importante
por parte de los estudiantes de Psicología o bien que una mayor prioridad que la de superación sea
la de mantener la integración o unidad de su familia. Lo cual habría que investigar más
profundamente.
Anexo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO SIRVEN PARA COMPRENDER QUE PIENSAN Y
QUE DESEAN JOVENES DE TU EDAD. DE MODO QUE NO HAY PREGUNTAS CORRECTAS O
EQUIVOCADAS. CADA UNO CONTESTARA A SU MODO, QUE SEGURAMENTE SERA
DISTINTO DEL DE OTROS. TODO LO QUE TIENES QUE HACER ES TRATAR DE RESPONDER
DICIENDO LO QUE REALMENTE PlENSAS Y DESEAS. ESPERAMOS QUE TUS RESPUESTAS

SEAN SINCERAS Y BREVES. YA QUE PUEDES ESTAR SEGURO (A) QUE LA INFORMACION
OBTENIDA SERA CONFIDENCIAL SOLAMENTE LA UTILIZAREMOS CON FINES
ESTADÍSTICOS.
CARRERA _______ EDAD_____ TURNO_____ SEXO______ FECHA_____
MARCA EL INGRESO FAMILIAR MENSUAL
( ) HASTA $ 9 000
( )DE $ 10 000 A 19 000
( )DE $ 20 000 A 29 000
( )DE $ 30 000 A 39 000
( )MAS DE $ 40 000
A continuación hallarás una lista de preguntas las cuales tendrás que completar lo más
rápidamente posible. No te detengas mucho en pensar la respuesta simplemente escribe lo primero
que se te venga a la mente. NO USES MAS DE TRES PALABRAS. Por favor no dejes frase alguna
sin responder. GRACIAS ANTICIPADAS.
1.- Lo que a mi familia más le preocupa es __________________
2.- Acepto ser amigo de alguien que sea ___________________
3.- Yo soy una persona ______________________________
4.- Hay un ambiente de felicidad en la familia cuando ______________
5.- Lo que principalmente busco en la amistad es _________________
6.- La virtud que creo que tengo es que soy ________________
7.- Mi familia le da gran énfasis a _____________________
8.- Lo que más aprecio de un amigo es ____________________
9.- Lo que mayormente intento que mi persona tenga es ___________
10.- Mi familia seria feliz si nunca le faltara ______________________
11.- Lo que espero encontrar en un amigo (a) es __________________
12.- Cuando dejo volar mi imaginación me gustaría que la gente me percibiera como _____________
13.- Lo que más desea mi familia es ___________________________
14.- Un (a) amigo (a) "ideal" es aquel que _______________________
15.- La meta principal de mi familia es _____________________
16.- Desearía que mis amigos me percibieran corno una persona que es ________________________
17.- El mayor anhelo en mi vida es lograr ____________________
18.- Desearía tener un amigo (a) que siempre me ________________
Te reiteramos las gracias
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Resumo
Administrar, conviver e comunicar-se dentro do universo da criança com múltiplas deficiências! É
uma tarefa possível?
O que acham os professores, auxiliares, psicólogas, as crianças, os pais? O objetivo deste trabalho
é apresentar um relato da experiência ocorrida numa escola filantrópica para crianças e
adolescentes excepcionais. Pretende-se relatar como foi encontrada a escola e como está no
momento, depois de algumas alterações realizadas no funcionamento do dia-a-dia. A partir da
observação do trabalho realizado pela terapia ocupacional onde todas as crianças trabalhavam em
grupo, organizaram-se grupos de atendimentos, entre eles: com os usuários da escola e com os
respectivos pais. As questões levantadas acima serão respondidas após 6 meses de trabalhos
grupais realizados nesta instituição. As dúvidas permanecerão ou encontraremos respostas para
algumas inquietações?
Palavras-chave: Deficiência; grupo; instituição.
Abstract
Children with multiple deficiencies and the groups. Is it possible to manage so many diferences?
Deal, live with, communicate in the inside children’s universe with multiple deficiencies! Is this a
possible task to do? What do teachers, psychologists, children and parents think of it? The purpose
of this work is to present a description of a particular experience we had in a philanthropic school for
children and deficient adolescents. Our intention is to give a report of the school from the beginning
and how it looks at this moment, after some alterations done in its daily functioning. Starting from the
observation of the work already done by occupational therapy, were all children worked in groups,
had been organized groups of attendance, among them: with the users of the school and their
respective parents. The questions we brought above will be answered after six months of group’s
work achieve in this institution. Doubts will remain or shall we find answers to some of our
inquietness.
Key words: Deficiency; group; institution.

Resumen
¿Niños com múltiplas deficiências y los grupos. És posible tratar com tantas diferencias?
¿Organizar todo, convivir, comunicarse dentro del universo del niño con múltiplas deficiencias es
una tarea posible? Qué piensan los profesores, los psicólogos, los niños y sus padres? El objetivo
de este trabajo es presentar un relato de la experiencia ocurrida en una escuela filantrópica para
niños y adolescentes con deficiencia. Se trata de exponer la manera en que fue encontrada la
escuela y como está actualmente tras algunos cambios en su funcionamiento diario. A partir de la
observación del trabajo realizado por la terapia ocupacional, donde todos los niños trabajan en
grupo, se organizaron grupos operativos entre ellos: con los usuarios de la escuela y otro con sus
respectivos padres. Los temas levantados arriba serán respondidos, transcurridos los seis meses
de trabajos grupales realizados en esta institución. Las dudas permanecerán o encontraremos
respuestas para algunas inquietudes que ocupan nuestra mente?
Palabras clave: Deficiencia; grupo; institución.

Introdução
O que todos pais planejam para seus filhos é sempre muito idealizado. São planos cheios de
esperanças, expectativas, ambições que serão ou não concretizadas com a chegada dos novos
bebês. O inverso também ocorre, criança que irão nascer embora o desejo inicial não fosse esse.
Não foram idealizadas, planejadas, foram concebidas um pouco ao acaso e chegaram a este
mundo para transformar a família de origem.
Dentro desses dois mundos encontramos crianças que nasceram com deficiências. Algumas com
uma deficiência apenas, outras com múltiplas, desde a esfera intelectual até física. Crianças que
conseguem certa independência até mesmo as totalmente dependentes dos outros para
sobreviverem.
Como são absorvidas pela família, escola e sociedade? Quais as dificuldades básicas encontradas
em seu meio ambiente? Como a família consegue superar as frustrações e dar-lhes condições
mínimas de sobrevivência? Essa foi a realidade encontrada no local em que realizamos este
trabalho.
Trata-se, neste trabalho, de um processo novo implantado nesta instituição que cuida de portadores
de deficiências múltiplas, porém todos apresentam deficiência mental, a qual se torna nosso
enfoque. Com seu déficit intelectual, o deficiente mental já é considerado “diferente”, e juntamente
com essa definição, vem a segregação por parte da sociedade. Isso torna ainda mais difícil a
convivência deste dentro da mesma.
Outro ponto evidenciado em nossa prática é a dificuldade, por parte dos pais, em lidar com um filho
com necessidades especiais. Durante os nove meses de gestação de um bebê os pais ficam
refletindo sobre como vai ser esta criança, cheios de expectativas para seu futuro. Assim, quando
ela nasce fora dos padrões desejáveis e normais, a frustração dos pais é enorme, pois eles vêem

desmoronadas todas as fantasias construídas em volta do filho. Daí a grande importância de
trabalhar com os efeitos psicológicos das deficiências de uma criança sobre seus pais, e também
com os conceitos que estes formam sobre elas e suas dificuldades.
Desta forma, foi proposto este trabalho de integração social no grupo de usuários da instituição em
questão, já que esta requeria estagiários de psicologia. O trabalho da estagiária consistiu em
atendimentos grupais com características de Grupo Operativo, cuja tarefa foi a de facilitar a
interação e convivência entre a clientela da escola.
Teve também início um atendimento com os pais dos alunos da escola, que foi realizado por um
profissional da área de psicologia, cada um por uma autora deste trabalho. Esta proposta é de
suma importância, primeiro por ser considerada enorme a repercussão das deficiências no
psiquismo dos pais, e na forma como estes lidam com seus filhos; segundo, porque a forma como
estes lidam com seus filhos consistirá um determinante para seu futuro desenvolvimento.
Com esse estudo, pretende-se contribuir para a reflexão sobre a importância da integração dos
portadores de deficiência na sociedade e da conscientização dos pais sobre seu papel fundamental
na formação e desenvolvimento de seus filhos, além da contribuição em futuros estudos e
pesquisas nesta área.
Objetivos
1.

Observar os progressos e retrocessos das crianças portadoras de deficiências múltiplas
submetidas semanalmente a uma intervenção grupal;

2.

Observar os progressos e retrocessos dos pais de crianças portadores de múltiplas
deficiências submetidos quinzenalmente a uma intervenção grupal.

Realização do Trabalho
Este processo foi realizado numa instituição filantrópica, fundada em 1996 (mantida por um grupo
de pessoas, doações, bazares, etc.). Nascida sob o ideal de propiciar às crianças e familiares de
portadores

de

múltiplas

deficiências

algum

aprendizado,

aumenta

de

sociabilidade,

desenvolvimento de suas potencialidades e noções de cidadania, tentando assim proporcionar uma
qualidade de vida melhor.
Atualmente não é totalmente gratuita, mas tem uma contribuição simbólica por parte dos pais. As
crianças chegam à escola pela manhã, trazidas por condução fornecida pela instituição, em torno
de 8:00 - 9:00 e regressam às 16:30. Tomam café da manhã, almoçam e tomam lanche à tarde.
Por vezes necessitam banhar-se na escola.
O número de freqüentadores gira em torno de 10-15. Entradas e saídas de alunos são constantes.
Entre 8-9 são os que permanecessem como alunos regulares e constantes.
As responsáveis pela instituição são duas senhoras, irmãs, que se ocupam da parte burocrática e
pedagógica. Algumas mães eventualmente ajudam na escola (cozinha, limpeza ou recreação),
havendo também um motorista e uma faxineira.

A atividade das crianças constituía-se de terapia ocupacional, canto, desenho (para quem tinha
condições). Outros ficavam horas sentados, mudos, agitando-se ou não, porém sempre perto dos
demais, e estes interagindo com eles.
O que se percebe é que são tratados com carinho. Nem sempre com a melhor técnica, mas, com
certeza, com carinho.
A partir da entrada de estagiários em psicologia, os alunos procuraram a instituição. Mas, sem um
profissional atuando na escola, não poderia haver estágio.
Em agosto de 2004 tem início uma estagiária na área de psicologia e uma profissional da área.
A proposta feita à escola, após alguma observação, foi de se ter uma estagiária, pois foi a única
que permaneceu, com freqüência de no mínimo 3 tardes (14:00 - 16:30) realizando grupos com as
crianças, com o objetivo de melhorar a convivência, diminuir a agressividade uma vez que a
experiência grupal pode ajudar neste sentido.
Em contrapartida, a profissional realizará um grupo com pais, com o objetivo de propiciar um
espaço onde possa circular a angústia, o medo, a raiva, as dificuldades e as facilidades que cada
família enfrenta.
Descrição dos grupos com crianças
Os grupos realizados com as crianças podem ser considerados como operativos, com a tarefa
básica de ajudá-los a aprender a conviver um com o outro, e a tentar tolerar as múltiplas diferenças
entre eles.
A posição da estagiária, que era considerada um “faz tudo” na escola, mudou. A partir do momento
que coordena os grupos não foi mais acompanhá-los de volta para casa com a condução; não ficou
mais ajudando a fazer artesanato para bazares, operando como coordenadora dos grupos e
atendendo os mais agitados às vezes individualmente. Observa tarefas normais e comportamentos
da clientela infanto-juvenil.
Após horas de observação do comportamento das crianças/adolescentes uns com os outros e suas
possibilidades e impossibilidades de trabalho e convivência, foram selecionados dois grupos.
O primeiro grupo com:
 Lucas (9) muito agitado, sem conseguir quase parar para brincar.
 Simone (19) que consegue juntar algumas peças de lego, bastante pacata.
 Vitor (8) que consegue alguns encaixes tem momentos de agitação e calma.
 Willian (13) que não fala, agitado e quase nada faz.
 Wesley (10) agitado consegue desenhar um pouco, requisita atenção o tempo todo.

O segundo grupo com:
 Viviane (21) adora brincar de mamãe, entenda-se pegar boneca e dar mamadeira, sempre

calma, mas quando com raiva, fere-se.
 Dyane (19) sempre querendo ajudar o colega e atuando como mamãe, mandando em seus

colegas.

 Renato (6) ora agitado, ora calmo conseguindo apenas poucos encaixes, algum chute.
 Leo (17) que joga bola consegue varrer, fala pouco, quando contrariado agita-se bastante.
 Ronaldo (14) não fala, não faz nada, fica sentado. Consegue deixar que sentem em seu

colo quando é procurado e vira o rosto para olhar em redor.
Os grupos são semanais, com duração de uma hora. São realizados na brinquedoteca da escola,
toda montada através de doações par crianças regularmente desenvolvidas.
O primeiro trabalho realizado foi o de selecionar os brinquedos para que só permanecessem em
uso os mais fortes (quase que inquebráveis) e também que fossem adequados para as
capacidades dos usuários, o que quer dizer 10% da brinquedoteca.
Observamos também que a seleção não foi muito adequada, pois em cada grupo encontramos
participantes que não toleram ficar fechados na sala, agitando-se e tentando bater nos demais.
A expressão verbal é escassa. Comunicam-se por sinais, por sons guturais ou pequenas palavras,
nem sempre bem articuladas. Quase não interagem entre eles, ficando apenas na tarefa solitária ou
de provocação.
Fizemos alterações. Os mais agitados, que quase nada falam, saíram dos grupos. Ficaram em
atividades normais da escola (futuramente em outro grupo).
Dois meses e meio passados observamos algumas alterações: há convites para compartilhar
brinquedos, um tenta auxiliar o outro em alguma necessidade. Observamos auxiliarem na procura
de brinquedos perdidos, sem a necessidade de participação da coordenação, uns acalmam os
outros, etc.
Descrição do Grupo de Pais
Todos os pais foram convidados para esta atividade, através de carta enviada nas mochilas das
crianças pelas coordenadoras, que a princípio ficaram entusiasmadas com a possibilidade de dar
esta oportunidade aos pais, o que auxiliaria no relacionamento com a escola também.
No primeiro dia do grupo, a freqüência foi de 90%, caindo para 70% e permanecendo ao longo do
semestre em 45% em média.
Este grupo tem como finalidade dar lugar aos pais para poderem falar de suas dificuldade e
facilidades frente à realidade de suas famílias. Não é de orientação.
A princípio observou-se que quase todas as mães (pais nunca vieram) achavam-se incumbidas de
uma missão “divina”, pois foram quase que unânime os relatos de médicos, que diziam: “mãe, você
foi indicada por Deus por sua fortaleza, para criar este filho”.
Nenhuma delas conseguia falar de sua frustração. Algumas expressavam raiva, não se achando
merecedoras de tamanho castigo. Perguntas permeavam o grupo como: O que fizeram a Deus?
Por que é que os filhos não são normais, e quando conseguirão ser?
Perguntavam à coordenadora porque ela estava ali. Se fora contratada, e chegaram à conclusão
que assim como Deus havia enviado crianças com problemas, enviou alguém para ajudar na
solução.

Devagar, lentamente, a coordenadora foi conseguindo mostrar a necessidade de uma ouvir à outra,
de falarem uma de cada vez, de não formarem subgrupos, pois perderíamos muitas contribuições.
Assim como a água mole bate em pedra dura, até que fura, após três meses de grupos, quando a
freqüência diminuira, mas permanecendo constante, já conseguiam ouvir uma a outra; ajudar-se
mutuamente indicando locais para atendimentos, para medicação, dividir angústias e diminuir
sensivelmente a idealização.
Já conseguiam entrar em trabalho grupal, percebiam raiva, dificuldades com os demais membros,
com a instituição, desidealizram um pouco a instituição (esperavam fonoaudiologia, fisioterapia,
psicologia, dentistas, médicos patrocinados pela instituição).
Coube à coordenadora também, após o primeiro mês de funcionamento do grupo, fazer alguns
esclarecimentos (para dirigirem suas dúvidas às coordenadoras da instituição) após conversa com
a diretoria, no sentido de que a proposta da escola era uma e o anseio delas era outro.
Esses esclarecimentos parecem ter facilitado um pouco o relacionamento institucional e familiar,
pois algumas mães pararam de solicitar alfabetização da escola e do filho, pois não conversavam
com clareza com a coordenação da escola, anteriormente ao grupo.


“Meu filho pede mochila e caderno igual ao do irmão. Então ele tem que aprender também”.



“Porque não dá a mochila e caderno e deixa ele fazer seus desenhos, sem cobrança?”



“Eu não sei escrever, e acho que meu filho também não vai aprender”.

Discussão teórica
A técnica grupal foi escolhida por ser abrangente, por ser plural, e por contar com múltiplos
fenômenos e elementos do psiquismo. É como diz Zimerman (2000, p. 84) “uma melodia que
resulta não da soma das notas musicais, mas da combinação e do arranjo entre elas”.
A técnica empregada em nossos grupos é a de Grupo Operativo segundo os ensinamentos de
Pichon-Rivière, quando diz que (Apud, FISCMANN, J.B. 1995, p.95) “é um instrumento de trabalho,
um método de investigação e cumpre, além disso, uma função terapêutica”. Optamos por esta
vertente uma vez que eles são terapêuticos em seus fins, mas temos uma tarefa a trabalhar. Os
participantes se encontram sempre, e a nossa posição enquanto “técnicas” também é mesclada;
isto é, mantemos contatos extra-setting.
Algumas vezes temos necessidade de fazer encaminhamentos ou dar aconselhamento às mães,
em função de algo que observamos, de caráter sério, por exemplo, orientar quanto à necessidade
de realizar os acompanhamentos médicos.
Limpeza, hábitos de higiene e respectivas orientações ficam a cargo das coordenadoras
pedagógicas. Questões institucionais ainda não surgiram abertamente, mas, no futuro, assim que
crescerem enquanto grupo, acreditamos que surgirão.
Também neste sentido optamos pelo Grupo Operativo porque temos que ficar centralizados
unicamente na tarefa proposta, com intervenções pontuais. Segundo Zimerman (2000, p.91)
“somente nas situações em que fatores inconscientes inter-relacionais venham a ameaçar a

integração ou a evolução exitosa do grupo (é) que cabem eventuais intervenções de ordem
interpretativa”.
Fernandes (2004, p. 97) esclarece que no grupo, “as resistências fragmentam-se, diluem-se,
permitindo certa elaboração e alguma reestruturação grupal, configurando-se como um meio eficaz
de aprendizado”.
Algumas Notas de conclusão
Administrar, conviver e comunicar-se dentro do universo das crianças com múltiplas deficiências é
uma tarefa possível, sim, na medida em que pudermos respeitar as diferenças, dificuldades,
incapacidades e potencialidades de cada um.
Percebemos ao longo desses meses que os grupos evoluíram, não como talvez os idealizamos,
mas dentro das capacidades grupais e de cada um.
É possível fazer grupos com esta clientela? Hoje podemos afirmar que sim, embora necessitem de
alguma adaptação tanto dos participantes como de nós, coordenadores.
No que depende das mães, estas parecem sensibilizadas, alegando estar aproveitando a
oportunidade e querendo saber se o grupo continuará. Temiam, a princípio, a perda do grupo caso
não houvesse 80% de freqüência. Á medida que se esclareceram as dúvidas, que o grupo seria
para quem quisesse, os frutos começaram a surgir.
No que concerne às crianças, percebemos que já esboçam uma pequena solidariedade,
preocupação com o outro, interesse pela atividade alheia. A comunicação verbal é pouca, mas
podem utilizar-se de outras formas de expressão, tal como gestos, olhares, um tapinha suave, um
humm, humm, hum, etc. Esperam o acontecer dos grupos.
E nós, da área psi, percebemos a cada dia, o quanto este grande e múltiplo mundo é difícil e
encantador, e quanta adaptação precisamos para nos dedicar a esta realidade, até mesmo
aprender a decifrar códigos, para, com isto, conseguir alguma comunicação.
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Resumo
O cotidiano familiar de estudantes universitários com deficiência é o eixo norteador deste trabalho.
O objetivo é identificar a percepção do aluno deficiente acerca do cotidiano, na construção da
autonomia, independência e responsabilidade. Há duas dimensões de análise: o papel e a
importância da rede social; o significado e as manifestações do cuidado familial. O referencial
teórico é do construcionismo social e da análise de conteúdo. Realizou-se estudo qualitativo,
descritivo e analítico, utilizando-se para coleta de dados entrevistas semi-estruturadas e
observação. A população da pesquisa consistiu de alunos deficientes da Universidade Estadual de
Maringá – Paraná. Discutiu-se as redes pessoais de malha firme e de malha frouxa; o cuidado
familial nas suas diversas manifestações; e as três dimensões de tempo que permeiam a produção
de sentidos dos estudantes: o tempo longo, das construções históricas; o tempo vivido, das
experiências de socialização e o tempo curto ou dialógico, das interações face-a-face.
Palavras-chave: produção de sentidos; deficiência; rede social; cuidado familial.
Resumen
El cotidiano familiar de estudiantes universitarios con deficiencia es el eje orientador de este
trabajo. El objetivo es identificar la percepción del alumno con deficiencia cerca del cotidiano, em la
construcción de la autonomía, independência y responsabilidad. Hay dos dimensiones de análisis:
la función y la importancia de la red social; el significado y las manifestaciones del cuidado de la
familia. El sistema de referencia teórico es el construcionismo social y de la análisis del contenido.
Fueran hechos estudios cualitativos, descriptivos y analíticos, utilizandóse para colecta de los datos
citas semi estructuradas y de la observación. La población de la pesquisa fue consistida de
alumnos con deficiencia de la Universidad Estadual de Maringá – Paraná. Ha sido discutido las reds
personales de malla firme y de malla floja; el cuidado de la familia en sus diversas manifestaciones
y las tres dimensiones de tiempo que median los discursos de los estudiantes: el largo tiempo de
las construciones históricas; el tiempo vivido, de las experiencias de socialización en la historia
personal y el tiempo corto o dialógico, de las interaciones cara a cara.
Palabras clave: producción del sentido; deficiencia; red social; cuidado familial.

Abstract
The everyday life of disabled university students is the leading axis in this work. The objective is to
identify the disabled student's perception of everyday life for the construction of autonomy,
independence and responsibility. There are two dimensions of analysis: the role and importance of
the social net; the meaning and manifestations of the familiar care. The theoretic referential is from
the social construtivism and from the analysis of contents. There have been made qualitative,
descriptive and analytic studies using semi-structured interviews and observation to collect
information. The population for the research consisted in disabled students from the Universidade
Estadual de Maringá - Paraná. There have been discussed the personal nets of firm mesh and
loose mesh; the familiar care in its various demonstrations; the three dimensions of time that
permeates the student's speeches: the long time of historic constructions, the lived time of
socialization experiences in the personal history and the dialogic or short time of face-to-face
interactions.
Key-words: sense production; defiency; social net; familiar care.

Introdução
Inúmeras foram as transformações ocorridas na sociedade a partir do século XIX, mas
principalmente no século XX, por força das necessidades do sistema de produção e de suas
influências nas relações sociais. O século XX foi palco de uma mudança paradigmática sem
precedentes no conjunto de pensamentos, percepções e valores acerca da realidade social. Nesse
período viu-se o surgimento de novas possibilidades de compreensão da estrutura e do
funcionamento da sociedade e presencia-se ainda a construção gradativa de um cenário que
permita a elaboração de uma nova visão de homem e de mundo.
Na revolução dos valores sociais e morais que marcam a atualidade e frente às grandes
incoerências da racionalidade social e científica em que a vida humana ainda está imersa, surge
uma corrente de pensamento que focaliza o viver humano a partir de uma concepção humanista
sócio, política e econômica de socialidade e de cotidiano. O termo socialidade nos remete ao
cotidiano, pois se trata de uma dimensão de espaço e tempo que se baseia no momento, naquilo
que é instantâneo, mas ao mesmo tempo repetitivo, simples e banal. É na idéia de socialidade,
constituída a partir da ajuda mútua, da intimidade e da partilha tecidas em rede que se sustentam
as possibilidades de compreensão e ressignificação do cotidiano (MAFFESOLI, 1998).
Portanto, é nesta perspectiva de produção de sentidos no cotidiano que contextualizaremos as
duas dimensões do presente estudo acerca do adulto com deficiência no ensino superior: o papel e
a importância da rede social; e o significado e as manifestações do cuidado familial.
Situando ao longo do tempo a questão das pessoas com deficiência De acordo com Carmo (1991),
desde os tempos mais antigos, as pessoas com deficiências já se deparavam com impasses ou
problemas sociais. Segundo o autor, havia na Antiguidade dois tipos básicos de tratamento dado

aos idosos, doentes e deficientes, que perduraram pela Idade Média e se estenderam até as
nascentes do Capitalismo: um, que se caracterizava pela aceitação, tolerância e apoio e outro, que
se pautava no menosprezo, no abandono ou na eliminação.
Ao adentrarmos no século XXI, o paradigma que predomina no que se refere às relações com os
portadores de necessidades especiais é o da inclusão, a partir da convivência com/entre as
diferenças. Fala-se muito em integração social dos portadores de deficiências, observa-se mesmo
uma luta pela possibilidade de integração/inclusão da pessoa deficiente, numa tentativa de
indiferenciar uma pessoa considerada normal, de outra com deficiência, em que o lema é “ser
diferente é normal”.
Diversos autores (Michels, 2000; Mazzota, 1998; Carmo, 1991;) apontam que a literatura que trata
da inclusão de alunos com necessidades especiais nos níveis de ensino fundamental e médio é
bastante significativa; a inclusão da criança e do adolescente tem sido muito pesquisada e discutida
no Brasil.
A realidade é completamente diferente no que se refere à inclusão de adultos deficientes no ensino
superior. Em termos de literatura, há muito a ser construído. Michels (2000), Diniz (1997) e Bueno
(1997) assinalam que não existem dados, ou é pouco conhecido, o universo de alunos deficientes
nas universidades em geral. Conseqüentemente, pouco se sabe sobre as situações e os recursos
que favorecem ou dificultam a inclusão do aluno com deficiência no ensino superior; quais as
condições que propiciam a inclusão tanto na perspectiva educacional como social; como se sentem
os alunos deficientes no âmbito do ensino superior no que diz respeito às relações interpessoais e
às condições materiais encontradas frente às especificidades de suas deficiências; como percebem
o processo de inclusão-exclusão na vida cotidiana e as suas repercussões na formação
educacional.
Tema controverso, a inclusão tem sido considerada positiva por uns, negativa por outros. Positiva,
enquanto oposição à exclusão generalizada das pessoas com deficiência. Negativa, na perspectiva
da inclusão indiscriminada, enquanto tentativa desprovida de avaliações prévias, que não leva em
consideração as condições e necessidades de atendimento, seja do ponto de vista dos recursos
humanos ou das adaptações físicas e materiais. Isto significa que mais do que pequenos arranjos
nas salas de aula e cursos isolados de capacitação de professores ou quaisquer outras medidas
pontuais e episódicas, o paradigma da inclusão requer uma ampla revisão e transformação em
nossas práticas sociais, enquanto profissionais e cidadãos. Isto implica, sobretudo a construção de
uma cultura que seja efetivamente inclusiva.
Refletindo sobre a concepção de rede social
Desde o nascimento até a morte, o ser humano participa de uma trama interpessoal que o molda e
que ao mesmo tempo contribui para moldar: a sua rede social. De início, essa trama é constituída
pela família, mas em pouco tempo rapidamente se expande e passa a incluir os amigos, colegas de

estudo e trabalho, e relações baseadas em atividades sociais, culturais, esportivas, de culto e de
cuidados de saúde.
Sluzki (2003), Cartana (1988) e Bott (1976) assinalam que estudos sobre as redes de suporte social
desenvolveram-se com maior ênfase no final dos anos 1950, colocando em evidência a importância
dos vínculos sociais extra-familiares na vida cotidiana das pessoas e o termo rede substituiu os
habituais conceitos de campo e de grupo corporativo até então utilizados, e que já não mais
correspondiam adequadamente às características das relações entre os indivíduos. Para os autores
citados, a rede social é considerada como uma espécie de terceiro campo do parentesco, da
amizade, da classe social; um círculo social constituído por traços de afinidade, formando uma teia
que une as pessoas; e isto supõe todo o conjunto de seus vínculos interpessoais: família, amigos,
relações de trabalho e de estudo, de inserção comunitária e de práticas sociais.
Sluzki (2003), Kaloustian (1994) e Cartana (1988) consideram o vínculo como uma palavra chave
para a compreensão do conceito de rede social, pois corresponde a uma espécie de mapa mínimo
e íntimo das relações da pessoa, ao nicho interpessoal mais significativo no plano dos afetos do
sujeito, que é composto por quatro quadrantes, a saber: a família, a amizade, as relações de
trabalho ou de estudo e as relações comunitárias ou de credo. É no conjunto dos habitantes desse
mapa mínimo que se constitui a rede social de uma pessoa e que se encontram os vínculos, nas
suas mais variadas nuances e atributos.
Petrini (2003) enfatiza a noção de pertença, associando-a à rede social significativa de cada pessoa
através da família. O autor coloca a família como matriz do processo civilizatório, como condição
para a humanização e para a socialização das pessoas; como ponto original da construção da rede
de pertencimento do indivíduo. Para o autor, a família constitui uma rede de relacionamentos, um
território de pertencimento recíproco, um espaço dos mais significativos para a convivência
humana, uma rede de solidariedade fundamental para a construção e o desenvolvimento da
individualidade.
Observa-se na concepção dos diversos autores pontos comuns que nos permitem concluir que uma
rede social pessoal estável, sensível, ativa e confiável protege a pessoa na vida cotidiana, atua
como agente de ajuda e encaminhamento, interfere na construção e manutenção da auto-estima,
acelera os processos de cura e recuperação, aumenta a sobrevida, enfim, é geradora de saúde
tanto nos aspectos físicos e mentais como psicológicos e afetivo-emocionais.
O cuidado familial: exercitando um conceito em construção
Ingrid Elsen pode ser considerada a autora que cunhou o termo “cuidado familial” no Brasil.
Pioneira no assunto, muito antes de se começar a falar em Programa de Saúde da Família no país,
já na década de 1980 discutia, pesquisava e refletia sobre a questão das crenças e práticas da
família na saúde e na doença, ao mesmo tempo em que se debruçava sobre a temática da família,
interessada nas possíveis relações entre o cuidado e a vida do grupo familiar. De acordo com a
autora, o cuidado familial concretiza-se nas ações e interações presentes na vida de cada grupo

familiar e se direciona a cada um de seus membros, individualmente ou ao grupo como um todo ou
em parte, objetivando seu crescimento, desenvolvimento, saúde e bem-estar, realização pessoal,
inserção e contribuição social (ELSEN, 2002).
É importante assinalar que a busca de melhor compreensão das vivências e relações familiares
requer que se considere a cultura familiar, definida por Elsen (2002) como um conjunto próprio de
símbolos, significados, saberes e práticas, que se configura na dinâmica das relações internas e
externas à família e que determina seu modo de funcionamento interno e a maneira como a família
desenvolve suas experiências e interações com o mundo externo.
No contexto da cultura familiar, o cuidado familial pode ser reconhecido por vários atributos, dentre
os quais a autora salienta cinco: a presença, a promoção da vida e bem-estar, a proteção, a
inclusão e a orientação para a vida (Elsen, 2002).De acordo com o pensamento da autora, a

presença compreende ações, interações e principalmente interpretações através das quais a
família expressa solidariedade a seus membros.
A promoção da vida e bem-estar objetiva impulsionar, potencializar e qualificar a vida de cada um
no grupo familiar e se realiza na criação de um ambiente físico e psicológico favorável às trocas
afetivas e simbólicas e ao crescimento individual e grupal. O cuidado familial como promoção da
vida, embora dirigido ao grupo, assume contornos de especificidade no atendimento às
necessidades e características individuais.
A proteção se manifesta antes mesmo do nascimento dos sujeitos, mas se efetiva em medidas que
visam garantir a segurança física, emocional e social de cada um e do grupo familiar como um todo.
A inclusão visa a inserção familiar e social de seus membros. O sentimento de pertença é essencial
não só à criança em desenvolvimento mas a qualquer dos membros da família. A convivência é
considerada como uma das formas efetivas de desenvolvimento e cultivo da inclusão, não só na
família como na sociedade e pode ser traduzida pelo respeito à individualidade, aceitação das
diferenças, reconhecimento dos direitos de cada um, estímulo ao diálogo, entre outros aspectos.
A orientação para a vida pode ser traduzida como um guia “internalizado” por cada um dos
membros da família, na medida em que aponta para o que é considerado correto, aceitável,
esperado, desejado para o indivíduo ou grupo familiar.
Discurso, práticas discursivas e temporalidade: a dialética das relações.
De acordo com Spink (2000) o discurso nos remete às regularidades lingüísticas, ao uso
institucionalizado da linguagem e dos sistemas de sinais lingüísticos. Por serem institucionalizados,
os discursos tendem à permanecerem no tempo, embora o contexto histórico possa mudá-los
radicalmente, como, por exemplo, mudaram ao longo dos anos os discursos sobre a educação
especial, as deficiências e a vida em família, só para citar alguns. Já a noção de práticas
discursivas nos remete aos momentos de ressignificação, às maneiras a partir das quais as
pessoas produzem sentidos e se posicionam nas relações sociais cotidianas.A linguagem é uma
prática social pois quando falamos, estamos invariavelmente realizando ações.

Conforme Spink (2000) as práticas discursivas têm como elementos constitutivos: os enunciados,
essencialmente dinâmicos e orientados por vozes; os conceitos, que representam o que é formal, o
habitual, institucionalizado; e os repertórios, representados pelo conteúdo dialógico da linguagem
em ação. Os enunciados e as vozes estão sempre presentes na dialogia da conversação, o que
não impede que as vozes possam estar temporal e espacialmente distantes dos enunciados.
Quando, por exemplo, um entrevistado menciona uma pessoa – a professora, o pai, a mãe, um
amigo – dizendo “pois é, eu me lembro de minha infância quando ela(e)...”, nesse momento, num
esforço de produzir sentido, traz para a dialogia da conversação a voz daquela pessoa. E essas
vozes, de quem quer que sejam, permeiam sua prática discursiva e nela se presentificam, com
maior ou menor ênfase, dependendo do tema em questão, do local, enfim, de todo um contexto em
que são produzidas. Ou seja, a constituição e a própria compreensão dos sentidos se dá sempre no
confronto entre inúmeras vozes; vozes que se cruzam, que se encontram no tempo e na história
pessoal e social.
De acordo com Spink (2000) a produção de sentidos se processa na interface das três
temporalidades: o tempo longo, constituído pelos discursos das diferentes épocas, o espaço de
conhecimentos que antecedem a vivência da pessoa mas se presentificam nela por meio das
instituições, modelos, normas e convenções; o tempo vivido, que ressignifica os conteúdos
históricos no cenário das experiências da pessoa no curso de sua história pessoal, enfim o tempo
da memória que se traduz em afetos; e o tempo curto, ou dialógico que ocorre nas interações facea-face.
Sobre o caminho metodológico e o campo da pesquisa
O referencial teórico e metodológico adotado para o desenvolvimento do presente trabalho foi o do
Construcionismo Social (Spink, 2000) e da Teoria Histórico-Cultural (Leontiev, 1978; Vygotski,
1996) que dão suporte à concepção de que todo indivíduo se constitui como ser humano através
das relações que estabelece com os outros, de que é somente no interior dos diferentes contextos
desse convívio social que cada indivíduo se humaniza.
Trata-se de um estudo qualitativo, com caráter descritivo e analítico, realizado entre 2004 e 2005
junto a estudantes universitários com necessidades especiais, ingressantes na Universidade
Estadual de Maringá – UEM a partir de 1998, ano que marca o início de medidas institucionais
voltadas ao atendimento de candidatos com deficiência quando da realização dos concursos
vestibulares pela UEM. As informações foram coletadas por meio de entrevistas individuais semiestruturadas com questões abertas e de observação na interação. Para ir além da compreensão
imediata e espontânea dos relatos das entrevistas, seguimos as recomendações de Spink (2000),
Minayo (1993) e Bardin (1979), no que se refere à análise do conteúdo pesquisado.
De 1998 a 2005, a UEM teve matriculados regularmente em seus cursos de graduação dezoito
estudantes com deficiência. A população estudada é predominantemente jovem e 70% do sexo
masculino. Três dos estudantes são deficientes físicos, sendo dois deles cadeirantes; dois são

cegos; três são deficientes visuais parciais e um apresenta deficiência na coordenação motora fina.
Quatro fazem cursos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais; quatro em Ciências Agrárias e
Biológicas e um em Ciências Exatas e Tecnológicas.
O presente estudo obedeceu os princípios éticos da pesquisa que envolve seres humanos,
regulamentados pelas Resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde e foi
devidamente analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da UEM em 12/12/2003, através do
parecer nº 177/2003. Os nomes utilizados na seqüência não correspondem aos nomes verdadeiros
dos participantes da pesquisa, mas são inspirados em pessoas reais.
Analisando as entrelinhas da linguagem em uso dos estudantes
Vários são os momentos das entrevistas em que as falas expressam não só a existência de uma
rede social pessoal densa e intensa, mas também não propriamente a ausência da rede social
significativa já que ninguém vive isoladamente, mas a existência de uma rede social restrita,
empobrecida, que se reflete numa vida cotidiana mais solitária.
A idéia da rede social significativa densa em tamanho e qualidade, e intensa no que se refere ao
grau de intimidade entre os membros que a compõem pode ser observada nos seguintes
depoimentos:
“A gente sai muito. Tenho um grupinho bom de amigos, que eu considero como

irmãos. Sempre me ajudaram, desde o acidente... Iam estudar comigo lá em casa,
levar material, fazer os trabalhos... Esses ficaram, são meus amigos até hoje...”
(Nelson)
“E tem o D., que agora mora comigo, já faz parte da família”. (Nelson)
Os depoimentos ilustram uma das funções da rede que é a companhia social, descrita por Sluzki
(2003) como a função que está mais voltada à realização de atividades conjuntas, mas
principalmente pelo prazer de estar juntos, pela alegria de compartilhar a rotina do cotidiano. Notase que os amigos aparecem nitidamente como componentes da rede social significativa, como
complemento à família, como suporte e apoio emocional nas situações de crise e como parceiros
para diversas atividades cotidianas. São pessoas fundamentais para manutenção da saúde mental
dos membros da rede.
Sluzki (2003) refere que o tamanho da rede enquanto característica estrutural do conjunto tem
implicações sobre a qualidade e a manutenção das relações no seu interior. Parece-nos que a rede
social de Nelson está entre as de tamanho médio e que são descritas pelo autor como as mais
efetivas, de caráter mais duradouro e que favorecem a maximização da afetividade do grupo ao
permitir o cotejamento de impressões, ou seja, a percepção mais sensível dos sentimentos e das
ações do outro. Depreendemos de sua fala (“Esses ficaram, são meus amigos até hoje...”) que,

com o passar do tempo, sua rede social pessoal se reduziu, nas palavras de Sluzki “por desgaste,
um elegante eufemismo para o enfraquecimento ou morte dos seus habitantes” (p.45).
Já a existência de uma rede de malha mais frouxa, de laços enfraquecidos pode ser observada no
que segue:
“Eles sempre me chamam, mas eu não vou. Tenho que me esforçar, eu sei, sair prá

conhecer pessoas. Eles me convidam mas eu... eu não tenho essa afinidade... Eu tornei
difícil a minha inclusão social, mas eu posso mudar essa situação.Eu fui me isolando e
isso não foi bom pra mim”. (Gustavo)
De acordo com Sluzki (2003), o depoimento de Gustavo ilustra bem o modelo de rede mínima,
menos efetiva em situações de sobrecarga ou tensão de longa duração como é o caso de Gustavo,
que passou e ainda passa por todo um processo de adaptação física e psicológica na vida
cotidiana. Ao mesmo tempo em que se recolheu ao cotidiano, privando-se inclusive de desfrutar
mais plenamente de várias das funções da rede tais como a companhia e apoio social, apoio
emocional, ajuda material e de serviços, acesso a novos contatos, parece-nos que Gustavo tem
consciência de que pode reverter a situação transformando os laços frouxos de sua rede social em
uma malha firme e mais resistente às adversidades decorrentes de sua condição, que lhe
impulsione a realizar com mais energia e vigor os enfrentamentos da vida cotidiana. Ele constata
que o isolamento gradativo não repercutiu positivamente na sua vida. Sente que a restrição do
círculo de amizades enfraqueceu os laços de sua rede tornando-a, se não literalmente mais frágil,
certamente mais vulnerável às dificuldades do cotidiano.
Quanto ao cuidado familial observa-se que ele é supervalorizado por todos os participantes deste
estudo e que, tal como compreendido por Elsen (2002), o cuidado familial é sempre fortalecido pela
rede social de suporte na qual se incluem os parentes e vizinhos mas principalmente os amigos.
Não só no depoimento que segue, o cuidado se presentificou através da mãe, ou seja, a presença
assinalada pela autora como um dos atributos do cuidado familial foi marcada por intervenções da
mãe.
“Eu tive de aprender a ser independente e a minha mãe me incentivou muito... Desde pequeno ela
sempre me botou prá brincar com os outros meninos. Eu apanhei muito, mas bati muito também...”
(João)
Em pesquisa realizada com famílias com filhos portadores de necessidades especiais, Cavalcante
(2003) chegou à conclusão semelhante acerca das mães, indicando que elas apresentaram um
estoque incomensurável de força interior, de determinação e de vontade de superação a favor do
desabrochar do máximo das potencialidades dos filhos, mobilizando de um tudo: dentro e fora de si,
da família e da comunidade. Boff (2004) também destaca a mãe como figura exemplar de cuidado,
na medida em que ela consegue impregnar em sua biografia um modo-de-ser que, transbordando
cuidado, modela as suas situações existenciais. O autor assevera que é através das mães,

continentes por excelência, que cada um aprende a ser mãe de si mesmo, porquanto aprende a
aceitar-se e a perdoar as próprias fraquezas. Com o exemplo da mãe, o autor quer dizer que nós
não ‘temos’ cuidado, nós ‘somos’ cuidado.
Vale lembrar que os atributos do cuidado familial não se apresentaram de maneira pura nos
depoimentos dos estudantes, mas mesclados entre si intercalando a presença, a proteção, a
promoção da vida, a inclusão. Da mesma maneira há uma mescla entre a independência e a
autonomia, conforme ilustra o trecho que segue:

“Ando de ônibus sozinho, me locomovo na sala da aula, almoço no R.U. (Restaurante
Universitário). É lógico que sempre alguém me dá uma mãozinha, mas se comparar
há um ano atrás, nossa, eu me considero uma pessoa independente, houve muito
progresso! Minha mãe me incentivou sempre, apesar de ficar sempre preocupada
comigo, eu sei que ela fica... ” (Elton)
Independência e autonomia estão interligadas pela idéia de capacidade. Embora aparentemente
não exista diferença entre uma e outra, pode-se assinalar que a autonomia refere-se à capacidade
de o indivíduo realizar algo concretamente, com o sentido de ser capaz. A independência, por sua
vez, está voltada ao sentimento do indivíduo em relação a sua capacidade; tem, portanto, o caráter
do sentir-se capaz. Assim, entre a autonomia e a independência há uma diferença que é tênue mas
significativa. Sobre a questão da responsabilidade, Nelson responde prontamente e a sua fala
traduz o sentido de compromisso com algo ou alguém ou com a vida de um modo geral encontrado
também na fala de outros estudantes:

“Por exemplo, eu jamais faltaria a este nosso encontro. Eu procuraria te avisar,
combinar outro dia... mas nunca te deixar assim e não vir...” (Nelson)
A dimensão temporal aparece no contexto das entrevistas com todos os estudantes. Emerge nas
linguagens em uso que ilustram o entrelaçamento das temporalidades e presentificam vozes na
construção de sentido em seus cotidianos. Especialmente o depoimento que segue ilustra o que
queremos evidenciar:

“Meu pai sempre falava isso, que amigo às vezes é mais que parente, e eu acho isso
uma verdade... A gente vai se aproximando de quem a gente coincide em
pensamento, assim, mais no dia-a-dia, de quem a gente se identifica, confia e que não
é só da família”. (Nelson)
Aqui, Nelson traz para a dialogia da conversação a voz do pai. Essa voz se presentifica enquanto
suporte que confere coerência e consistência ao sentido que é produzido. Essa mesma voz traz à

luz a escala do tempo vivido, das experiências de socialização, o tempo da memória que se traduz
em afetos,que permeia e dá sustentação ao cotidiano, através das sucessivas ressignificações que
o sujeito faz da historicidade dos fatos na sua vida. Isto significa que o ser humano está imerso na
duração temporal, completamente enredado pelo tempo; é um ser histórico que tem passado,
presente e futuro e que constrói a sua identidade no percurso dessas dimensões temporais.
Também o tempo curto este presente nas entrevistas como fruto da dialogia, como tempo das
interações face-a-face, da comunicação direta, sem que muitas das vezes não tenhamos nos dado
conta da sua presença. Somente agora, com um certo distanciamento do olhar é que conseguimos
recuperar essa interação tão próxima e perceber em quantos momentos a nossa própria
experiência de tempo vivido interferiu no curso do tempo curto, no destino da conversação e no
rumo da entrevista, ora sustentando um silêncio mais prolongado, ora dando conforto e acolhimento
a um marejar de olhos ou a um choro inesperado, ora aguçando a escuta para repetições que
insistiam em aparecer ou para pequenos lapsos que se repetiam, mas também, quando não nos
sentindo capazes de sustentar determinado silêncio, deixamo-lo escapar, perdendo o que talvez
fosse uma grande oportunidade de enfrentamento.
Considerações finais
Neste artigo, focalizamos a rede social pessoal como um dos elementos responsáveis pela
manutenção do equilíbrio e da dinâmica familiar, ao mesmo tempo suporte e extensão da família.
Mostramos que as pessoas que compõem a rede social de apoio e as funções que exercem em
seu interior, mudam de acordo com o contexto sócio-cultural, o tempo histórico e o estágio de
desenvolvimento do indivíduo e da própria família como um todo.
Nas vozes dos estudantes pesquisados, a família apareceu como sujeito privilegiado, rica fonte de
energia, sabedoria, acolhimento e amor. As mães assumiram um papel de destaque como as
protagonistas e principais responsáveis pelos encaminhamentos e soluções que fizeram do grupo
familiar um conjunto inclusivo, uma família que valoriza a vida e estimula o desenvolvimento e a
inclusão de todos os seus membros, principalmente dos que têm alguma necessidade especial. As
mães constituíram o principal combustível que continuamente alimenta e põe em movimento o
espaço de convivência e compartilhamento que é a família.
Tanto a rede social como a família se inscrevem na constelação do cuidado, pois que o cuidado
somente surge quando a vida de alguém tem importância para um outro que passa, então, a
dedicar-se a seu semelhante, participando de seu destino, de suas buscas, inquietações,
sofrimentos e alegrias, enfim, da sua existência concreta. Pudemos sentir nas interações face-aface do tempo curto, na dialogia das entrevistas, que colocar cuidado em tudo que projeta e faz é a
característica singular do ser humano.
Rede social e cuidado familial, conceitos relativamente novos em nosso repertório profissional mas
que, por ocasião deste trabalho, extrapolaram os limites da literatura, atingindo de maneira
contundente nosso sentido de vida, oferecendo a oportunidade não só de abrirmos os olhos para o

entorno das nossas vivências, mas principalmente, de fechá-los um pouco para podermos sentir o
que se passa ao nosso lado, e mesmo, dentro de nós.
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Crise de identidade em adolescentes portadores do Diabetes Mellitus do tipo 1
Bernardete Bezerra Silva Imoniana (Brasil)

Resumo
A adolescência é um processo dinâmico entre a infância e a idade adulta: inicia-se com a puberdade e
termina com a aquisição da identidade, bem como da elaboração de projetos de vida e de integração na
sociedade. Este estudo objetivo identificar como o adolescente vivencia tornar-se portador da doença crônica
o diabetes. Recorremos a abordagem qualitativa, utilizando a entrevista semi-estruturada. Participaram do
estudo cinco sujeitos, com idade entre 10 a 17 anos, com diagnostico de Diabetes Mellitus do tipo 1.
Analisando os dados organizamos em três temas: o impacto do diagnostico no adolescente, convivendo com
mudanças e a busca da identidade.Concluímos que apesar das dificuldades enfrentadas pelos adolescentes
portadores do diabetes, pode-se afirmar que a convivência com a doença não é um problema de grandes
proporções que os incapacite.Os dados revelam ser importante que exista muita compreensão, grande apoio
social e um efetivo trabalho de educação em relação ao diabetes.
Palavras chaves: adolescente, crise de identidade, diabetes mellitus do tipo 1
Abstract
Adolescence is a dynamic process between infancy and adult age: starts with puberty and terminates with the
acquisition of personal identity, as well as development of life projects and integration into the society.This
study aims at identifying how an adolescent comes to bear a chronic disease such as diabetes.To that end,
we use the qualitative approach adpoting the semi-structured questionnaires. Five subjects participated in this
investigation with ages ranging from 10 to 17 having had the diagnosis of mellitus diabetes type 1. Upon
analysis of the data we organize it in three themes: the unfolded impact upon diagnosis on the adolescence;
living with changes and the fetching of identity. It follows that in spite of difficulty faced by the diabetes porter
adolescent, one would affirm that the acquaintanceship with the disease is not a problem of a greater
proportion that incapacitates the adolescent. Finding reveils as been important, the need for comprehension,
much social support and effective educational sensitization concerning diabetes.
Keywords: adolescent, identity crisis, mellitus diabetes type 1
Resumen
La adolescencia es un proceso dinamico entre la infancia y la edad adulta: se inicia con la puberdad y termina
con la adquisición de la identidad, así como con la elaboración de proyectos de vida y de integración en la
sociedad. Este estudio intenta identificar cómo el adolescente vive el volverse portador de una enfermedad
crónica como lo es la diabetes. Recorremos el enfoque cualitativo, utilizando la entrevista semi-estructurada.
Participaron del estudio cinco sujetos, con edad entre 10 y 17 años, con diagnóstico de Diabetes Mellitus del
tipo 1. Analizando los dados organizamos en tres temas: el impacto del diagnóstico en el adolescente,
conviviendo con mudanzas y la búsqueda de la identidad. Concluímos que a pesar de las dificultades
afrontadas por los adolescentes portadores de diabetes, se puede afirmar que la convivencia con la
enfermedad no es un problema de grandes proporciones que puede incapacitarlos. Los datos revelan que es

muy importante que exista mucha comprensión, apoyo social y un efectivo trabajo de educación en relación a
la diabetes.
Palabras-llave: adolescente, crisis de identidad, diabetes mellitus del tipo 1

O objetivo do estudo é identificar como adolescentes que encontra em fase de vida que apresenta
comportamentos com busca de independência, interação grupal,necessidade confiança em si e no outros,
enfim uma formação de identidade, vivencia a condição tornar-se portador de uma doença crônica diabetes
que acaba por impor restrições que se contrapõem a essa busca.
A fase de transição entre a infância e a idade adulta é puberdade que tem sido estudada como um processo
complexo, caracterizado por um conjunto especifico de transformações físicas e biológicas e produzido de
forma simultânea ou alternada vem o fenômeno da adolescência,um processo psicológico de adaptação à
condição de pubescencia. Segundo Erikson (1987, p.86) “ a pessoa jovem, a fim de sentir a globalidade, deve
experimentar uma continuidade progressiva entre aquilo que foi durante os longos anos de infância e aquilo
em que promete converterse, no futuro previsto; entre aquilo que ela concebe ser e aquilo que ela percebe os
outros verem nela e esperarem dela”. É uma fase de transição que ocorrem muitos questionamentos, atitudes
reivindicatórias, de conduta, flutuação de humor, separação progressiva dos pais.
Instala-se então o que podemos chamar de crise de identidade, o adolescente está em busca de sua
identidade, que será movida por uma ampla e profunda desestruturação, com desequilíbrios e instabilidade.
“A formação da identidade emprega um processo de reflexão e observação simultânea, um processo que
ocorre em todos os níveis de funcionamento mental, pelo qual o individuo se julga a si próprio à luz daquilo
que percebe ser a maneira como os outros o julgam”(Erikson,1987p.21). É no período da adolescência que o
individuo vai questionar as construções dos períodos anteriores, próprios da infancia. O adolescente
assediado pelas transformações fisiológicas próprias da puberdade necessita rever suas posições infantis
frente à incerteza dos papéis adultos que apresentam a ele. Será então seguida por um processo de
reestruturação da personalidade. Para Erikson (1987,p.86) “a identidade é um produto singular que enfrenta
agora uma crise a ser exclusivamente resolvida em novas identificações com os companheiros da mesma
idade e com figuras lideres fora da família. A busca de uma identidade nova, mas idônea pode ser melhor
observada, talvez, no persistente esforço dos adolescentes para se definirem e redefinirem a si mesmos e
uns aos outros, numa comparação muitas vezes implacável”. Podemos nos questionar como fica tudo isso
quando surge uma doença crônica, o diabetes, que ao contrario da doença aguda, freqüentemente curável e
temporária, ter uma doença crônica significa dizer que a pessoa terá de conviver pelo resto da vida, em um
mundo em que se super-valoriza a saúde. Uma doença crônica como diabetes traz consigo um grande
impacto, principalmente na fase em que se encontra o adolescente,pode alterar significativamente o seu
desenvolvimento tornando-o suscetível à angustia e a ansiedade.
Segundo SBD (1997) para a American Diabetes Association (1995) Diabetes Mellitus é o nome dado a um
conjunto de situações resultantes da incapacidade do organismo em manter o nível de glicose no sangue
dentro de limites normais, por deficiência ou por ausência total de insulina, manifestando-se por
anormalidades no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, como também por complicações
macrovasculares, microvasculares e neuropatia. O diabetes mellitus tipo 1 desenvolve-se com maior

freqüência entre crianças e adolescentes. É conhecido com insulino-dependente, pois, devido à produção
ineficiente de hormônio, torna-se necessária a injeção de insulina.
A metodologia empregada foi a de um estudo do tipo descritivo exploratório, caracterizado pela abordagem
qualitativa. Os sujeitos foram adolescentes portadores do Diabetes Mellitus do tipo1 na faixa etária entre 11
17 anos e adotou-se o critério de inclusão-tempo de diagnóstico de pelo menos um ano como fator
importante. Porque o adolescente já convive com a doença, o que nos possibilitou saber sobre possíveis
limitações, mudanças no cotidiano, nas relações e adaptações que foram feitas durante este período. O
instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada com algumas questões para a
obtenção de dados. E com base nos dados que foram gravados e transcritos, obtivemos vários códigos, e a
partir destes houve agrupamento por semelhança que Bogdan & Biklen (1994) denominam de categorias de
codificações, o qual originou as categorias(temas) que foram baseadas no referencial teórico.
No presente estudo podemos observar que o adolescente que se encontra em um momento de grandes
transformações físicas, emocionais e modificações corporais, o jovem se vê diante de sentimentos
contraditórios: auto-estima,insegurança e medo,etc. E por outro lado há uma grande necessidade de ser
aceito no grupo de pares. Começa a questionar sobre o futuro. Inicia-se a busca da identidade com tentativa
de independência, é a entrada em uma nova realidade que produz confusão e perda de certas referencias. A
essa busca do eu, quem sou eu? Que Erikson (1987) chama de crise de identidade, a palavra crise é usada
no sentido de desenvolvimento para designar não uma ameaça de catástrofe, mas “de um ponto decisivo e
necessário, um momento crucial, quando o desenvolvimento tem de optar por uma ou outra direção, escolher
esteou aquele rumo, mobilizando recursos de crescimento, recuperação e nova diferenciação”. Aliada a toda
esta turbulência da adolescência vem descoberta da doença crônica o diabetes.
O portador do diabetes sente que tudo mudou e que não será mais o mesmo.O impacto do diagnóstico se
deve principalmente ao fato de ser uma doença crônica, isto é, o individuo terá de viver pelo resto da vida
com essa doença, o que os adolescentes a vivenciarem uma fase caracterizada por incertezas. (...) “é que
antes eu não comia doce,daí eu chorei,e a pediatra falou para mim porque eu tinha diabetes”. (...) “ foi ruim
né, saber que você não pode comer doce na escola”.
A doença crônica para o adolescente constitui-se num caminho por vezes longo, difícil e imprevisível.
Segundo Santos (2001,p.52) “ a adesão ao tratamento tem sido uma questão relevante, principalmente entre
adolescentes, que tem dificuldades de seguir restritivas prescrições médicas, nessa faixa etária, a doença
tem um impacto muito grande pelo fato de que o curso normal de desenvolvimento pode ser alterado”.
As características cronicidade e risco das crises por descompensação da glicemia particularizam de forma
especial o cotidiano da doença crônica o diabetes, impactando de forma importante no seu diagnostico. Neste
aspecto, concordamos com Vieira(2001), quando afirma que desde o inicio dos sintomas até a definição do
diagnostico, eles vivenciam uma fase de crise caracterizado por um período de desestruturação e incertezas,
precisando aprender a lidar com os sintomas,procedimentos terapêuticos, para assim, reorganizarem suas
vidas.E que a prioridade agora para esses adolescentes é a doença e eles precisam se adaptar às suas
limitações, e estas estão relacionadas às condições físicas, alimentares e de socialização.
(...) “Ah! gente eu vou ter de parar, porque como é que eu vou sair com minhas amigas,elas vão comer e eu
não e na hora do sorvete ?”.
A adaptação a um novo estilo de vida, com a necessidade de educação alimentar para evitar possíveis
complicações com a doença, dificuldade de se adaptar a uma rotina de compromissos sociais (escola, festas

e baladas) face as freqüentes idas a médicos e postos de saúde para exame, a perda de liberdade de
escolha quanto à alimentação e as dificuldades de se manter em dieta estando em companhia de amigos não
diabéticos, são comportamentos e atitudes relevantes que impactam na reorganização da vida dos
adolescentes que foram entrevistados. Pelo conteúdo coletado nas entrevistas, entendemos que a adaptação
gira em torno do controle que é a necessidade de se estabelecer domínio constante sobre os sinais
indicativos do estado geral do adolescente e sobre os fatores que o determinam: alimentação, medicação,
atividade física, etc.
(...) “ando de bicicleta, eu vou a pé para a escola ... dá uns 2 kms”.
Observamos que apesar do impacto que causou a noticia da existência do diabetes em suas vidas, a
convivência com a doença faz com que os adolescentes aprendam a lidar com o tratamento exigido e com as
dificuldades provenientes da doença. Kovacs(2001) entende que o jovem diabético deve ser encorajado a
adaptar seu tratamento médico a sua rotina diária, que inclua, a principio, todas as atividades destinadas a
seus pares, tais como: freqüentar aulas, praticar esportes, passeios e viagens, desde que realize os cuidados
prescritos para com o diabetes.
A adaptação a situações adversas, como é o caso da doença crônica, tem como fator importante a
capacidade do individuo de responder aos desafios e as dificuldades, frente a situações de riscos. E depende
de alguns fatores como: características individuais, apoio familiar e social. Entendemos que o envolvimento
da família é fundamental nesse processo para promover a reconstrução da vida que foi alterada em função
da doença. Podemos constatar através das entrevistas, a relação de dependência e de responsabilidade que
os adolescentes colocam sobre os pais a respeito do diabetes. Setian et. al (1995) apontam ser comum nos
consultórios clínicos os médicos depararem com adolescentes portadores do diabetes se queixarem do
excesso de controle dos pais e reivindicarem maior liberdade, mas que continuam delegando aos familiares
os conhecimentos e a responsabilidade quanto ao seu próprio corpo. (...) “ quando eu estou assim, passando
mal, eu aviso minha mãe” ... “ela pega o aparelho e faz o teste”.
E que ao fazerem assim, acabam denunciando a imaturidade e a depen- dência que permeiam a relação com
a doença crônica. A adaptação do adolescente à nova situação depende, em parte da família. No inicio, os
cuidados necessários devem contar com a ajuda dos pais, que posteriormente irão nortear comportamentos e
condutas no estabelecimen to de conhecimentos e responsabilidade ao adolescente do seu próprio corpo e a
doença. Ressaltamos que este processo de transferência ocorra com um ritmo próprio que dependera de
cada adolescente. Acreditamos que é na significação que a doença assume no contexto familiar que se dará
à possibilidade de trata-la, retomando o diabetes como objeto de controle e não a família ou o adolescente.
Podemos observar através das entrevistas, que inicio da doença se deu para alguns de forma silenciosa e
para outros abruptamente como uma crise. Crise esta prenunciada por sintomas que ainda não causavam
maiores problemas, tanto que uma das adolescentes foi diagnosticada inicialmente como tendo uma gripe
forte.
(...) “fiz o destro,daí tava muito alta, minha mãe me levou no Atalaia”.
Passado o impacto da descoberta da doença, constatamos que houve a busca por informações com os
médicos, postos de saúde, os hospitais e os grupos com atendimento especificam, tentando criar melhorias
ou mesmo uma forma de amenizar as complicações decorrentes e as limitações que a doença impõem, estes
foram comportamentos comuns no grupo de adolescentes entrevistados.Percebemos que há uma grande
preocupação em relação às modificações nos hábitos alimentares, principalmente na ingestão de doces e

guloseimas em geral, uma vez que os adolescentes relatam dificuldades para aceitarem a restrição a este
tipo de alimento. Visto que o mesmo é comumente muito utilizado tanto no âmbito escolar como festas.
(...) “seja festa ou balada mesmo, eu faço uma boa alimentação”. Vieira (2001) em seu estudo ressalta que a
criança/adolescente sabe que precisa se ajustar a limitações físicas, alimentares e de socialização e que
nesse processo e tratamento os pais e os profissionais da saúde é que devem estimula-los a manter a
autonomia e a independência, próprias da fase de desenvolvimento em que se encontram.
É na adolescência que o individuo desenvolve os pré-requisitos de crescimento fisiológico, maturidade mental
e responsabilidade social que o preparam para experimentar e ultrapassar a crise de identidade.Construir
uma identidade para Erikson implica em definir que a pessoa é, quais são seus valores e quais as suas
direções que deseja seguir pela vida. “o processo adolescente só esta inteiramente concluído quando o
individuo subordinou as suas identificações da infância a uma nova espécie de identificação, realizada com a
absorção da sociabilidade e a aprendizagem competitiva com (e entre) os companheiros de sua idade”.
O adolescente se refugia em si mesmo e mundo interno que foi se formando durante a sua infância,
preparando-se para o futuro, na qual elabora e reconsidera constantemente suas vivencias e seus fracassos.
(...) a porque sempre eu ver de repetir a mesma coisa. A mudança de humor é uma característica típica da
adolescência, ele passa por desequilíbrios e instabilidade extremas, com períodos de introversão alternando
com audácia, desinteresse ou apatia, euforia com desalento. Sendo a indestrutibilidade outra característica
marcante, o adolescente se considera invulnerável, aliando a necessidade de experimentar o novo e desafiar
o perigo. Notamos através das entrevistas com os adolescentes que alguns deles apresentam este
comportamento de uma forma exacerbada, relatando como, por exemplo: andar de skate horas a fio, ir para
baladas e dançar sem controle, não se alimentar por longos períodos até desmaiar.
Santos (2001) salienta que, a fim de mostrar a sua independência e responsabilidade sobre si mesmo, o
adolescente pode deixar de usar a medicação a fim de testar o quanto é dependente realmente de insulina. E
da mesma maneira desafiadora alguns adolescentes passam a tirar proveito da situação e tentam manipular
as pessoas e situações.
(....) “ modificou porque eu aprendi a ter mais responsabilidade”
A medida que o adolescente vai se afastando de seus pais de infância, os valores que trazem consigo são
atualizados e substituídos.
Setian et al (1979) salienta que com o crescimento e amadurecimento do jovem, a sociedade passa a esperar
e a cobrar dele uma serie de obrigações e responsabilidades que contribuem para sua inserção à realidade e
definição de seu papel dentro da comunidade.
Segundo Erikson (1987,p.129) “ a necessidade de ser definido pelo que se pode querer livremente, então o
adolescente procura agora uma oportunidade de decidir, com livre assentimento, sobre um dos rumos
acessíveis ou inevitáveis de dever e serviço, e ao mesmo tempo, tem um medo mortal de ser forçado a
atividade em que sentisse exposto ao ridículo ou a duvida sobre si próprio.
(...) “ porque elas não acreditam, eu falei que eu tenho diabetes.Só que elas não acreditam que eu tenho
diabetes”.
Em
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estudo

Kovacs(2001,p.47)
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“
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as

limitações

vividas

pelo

diabético,desencadeadoras de vários sentimentos e atitudes, ora de medo e insegurança, ora de
conformismo, auto-cuidados,que provavelmente serão vivenciados por muito tempo pelos portadores do
diabetes”. O adolescente esta em busca de novos modelos de identificação, segundo Erikson (1987, p.13) o

adolescente esta em busca de ‘pares’, sente a necessidade de compartilhar suas angústias e modelar
atitudes e idéias “os adolescentes não só se ajudam uns aos outros, temporariamente, no decorrer desse
conturbado período, formando turmas e estereotipando a si próprios, aos seus ideais e aos seus inimigos,
mas também testam. insistentemente as capacidades mutuas para lealdades constantes, no meio de
inevitáveis conflitos de valores”.
(...) “ é tem alguns amigos diabéticos que eu saio, quando a gente sai, assim, eles não deixam a gente tomar
nada com açúcar”.
Os modelos de identidade são transferidos dos pais para os adolescentes da mesma idade, de modo a
permitir a construção de ideais e afetos próprios. As atitudes impostas pelo grupo passam a ser soberanas,
pois dele advém o suporte emocional e a aprovação dos comportamentos. Podemos observar estes
comportamentos no grupo de adolescentes entrevistados, na qual o grupo de pares influenciado através de
esportes radicais que necessitam de muito esforço físico ou mesmo de uma forma positiva ou mesmo protetor
(substituindo os pais) tentando ajudar o adolescente a manter sob controle o diabetes.
A tendência grupal pode influenciar diretamente a relação do adolescente com a nutrição, como por exemplo:
a quebra de horários, a não aceitação da alimentação da família, passando a comer o que quer, quando e
onde o grupo come e também a busca de padrões estéticos pode levar a agravos nutricionais em graus
variáveis, independente do nível socioeconômico. Observamos que a vinculação ao grupo se faz presente no
estudo, no sentido de ser relevante para os adolescentes a semelhança com seus pares e notamos a
ambivalência de comportamentos, ora o grupo como controlador, ora ocultando a doença para o grupo para
não se sentirem diferentes, visto que o conceito de ter saúde. A vinculação ao grupo de pares assume grande
importância na adolescência, tornando cada componente mais forte e menos solitário. De acordo com Setian
et al (1995) muitos adolescentes “ocultam dos amigos o fato de serem diabéticos; já que o grupo que poderia
fornecer algum tipo de ajuda não o faz por desconhecimento.
(...) “ vamos concordar comigo uma pessoa que não portador do diabetes, os pais vão deixar acampar por
uma semana? ”.
Através da fala acima, podemos inferir que a moratória neste caso é sentida como uma aventura e ao mesmo
tempo aprendizado.
No processo adolescente, é necessário integrar todo o passado, o experimentado, o internalizado e também
o rejeitado com as novas exigências do meio e com as urgências instintivas emergentes em função do
desenvolvimento físico e biológico dos indivíduos.A sociedade possibilita períodos intermediários mais ou
menos sancionados entre a infância e a idade adulta.Esse período que Erikson chama de moratória social.
Na moratória social a sociedade reconhece ao adolescente a necessidade de exploração, dando-lhe a
possibilidade de experimentar e de se adaptar a vários papéis sociais sem assumir nenhum compromisso
numa direção concreta. É não requerer do adolescente papéis específicos e lhe permitir experimentar o que a
sociedade tem para oferecer com a finalidade de definir sua personalidade.
Segundo Erikson (1987,p.157) “ por moratória social entendemos um compasso de espera nos compromissos
adultos e, no, entanto, não de trata apenas de uma espera. É um período que se caracteriza por uma
tolerância seletiva por parte da sociedade e uma atividade lúdica por parte do jovem”. Ressalta ainda que
cada sociedade e cada cultura institucionalizam uma certa moratória para os seus jovens. E essas moratórias
acabam por coincidir com aprendizados e aventuras que se harmonizam com os valores da sociedade. A
moratória psicossocial é um período “durante o qual o jovem adulto, através de livre experimentação de

papel, poderá encontrar um nicho em alguma seção da sociedade, um nicho que é firmemente definido e,
entretanto, parece ser exclusivamente feito para ele”.
É nesta fase de experimentação de alternativas e possibilidades, nesse momento conflitante que os
adolescentes mostram-se ávido por novos modelos de identificação, já que estão se afastando de seus pais
de infância. A crise de identidade legitima a necessidade de confiança em si e nos outros, o adolescente
procura fervorosamente por homens e ideais em que possa confiar e ser digno de confiança. Nesse sentido,
a interação grupal assume grande importância na adolescência, aqui o grupo funciona como protetor e
reassegurador frente às angustias e temores, e que poderá representar um meio intermediário através do
qual o adolescente atingira a individualização. Consideramos que o grupo quando alertado e orientado,
poderá ajudar os adolescentes com a doença crônica.
Como afirma Erikson, a vinculação ou identificação grupal pode ser usada de maneira positiva e não
encarada sempre como perigosa,agressiva, fortalecedora de condutas anti-sociais. Ela pode vir a fortalecer o
espírito de equipe, o aparecimento de lideranças construtivas, que seriam muito saudáveis se persistissem
também na vida adulta. Reiteramos que o grupo de pares juntamente com a sociedade, conduz a um
empenho profundo e decisivo para formação da identidade, cuja resolução é a necessidade imperativa para o
individuo que busca se manter em equilíbrio. Para Erikson (1987) “ a identidade final, tal como fixada no final
da adolescência, é superordenada em relação a qualquer identificação singular com indivíduos do passado;
ela abrange todas as identificações significativas mas também as altera de modo a constituir com elas um
todo único e razoavelmente coeso”.
Concluímos que no estudo podemos constatar que os adolescentes sabem que precisam se ajustar as
limitações físicas e alimentares e de socialização embora alguns consideraram que o dia-a-dia não é afetado
por serem doentes crônicos.Esses adolescentes tem dificuldades em manter algumas atividades como
estudar e participar de eventos sociais que envolvam consumo de alimentos. Considerando que os
adolescentes vivenciam sentimentos e situações complexas que são inerentes a esta fase de vida e aliado a
isto a doença cro- nica o diabetes, parece-nos importante que exista muita compreensão e um grande apoio
social família, escola e comunidade. E um efetivo trabalho de educação em relação ao diabetes,incluindo a
participação nas associações de diabéticos que podem ter um papel social importante, servindo de base para
pressionar no sentido de uma legislação em favor dos portadores do diabetes.
Neste sentido concordamos com Erikson(1987,p.258) quando afirma “devemos compreender a função da
adolescência na sociedade e na historia, pois o desenvolvimento adolescente abrange um novo conjunto de
processos de identificação com pessoas significativas e forças ideológicas, o qual se apodera, por
conseguinte, da força e das fraquezas da mente juvenil. Na juventude, a biografia cruza-se com a história;
nela, os indivíduos são confirmados em suas identidades e as sociedades regeneradas em seu estilo de
vida”.
Sugerimos a criação leis que impeçam atitudes discriminatórias, bem como esclarecer a população em geral
sobre a doença e outras questões de alta relevância para a efetiva integração social e psicológica do
diabético.
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Resumo
O aumento da violência entre os jovens tem chamado atenção as mais diversas perspectivas
teóricas na sua explicação. Os valores humanos têm sido um construto que vem contribuindo para
a predição desse fenômeno. 650 jovens, ambos os sexos e idades entre 15 e 22 anos, participaram
do estudo respondendo a Escala de Condutas Anti-Sociais e Delitivas, Questionário dos Valores
Básicos e questões sócio-demográficas. Investir em valores que visam o individualismo é capaz de
fomentar uma maior intensidade das condutas desviantes entre os jovens, já valores que buscam a
manutenção da tradição e as normas sociais, uma dimensão coletivista é possível inibir.
Palavras-Chave: Jovens; Condutas anti-sociais e delitivas; Valores humanos.
Human Values and Deliquent Behaviors: The Normative Base of Antisocial and Criminal Behaviors
in Brazilian Youngs.
Abstract
The increase of the violence between the youngs has called attention the most diverse theoretical
perspectives how much to its explanation. The human values have been one construct that it comes
contributing for the prediction of this phenomenon. 650 young, both the gender and ages between
15 and 22 years, had participated of the study. Scale of the antisocial and criminal behaviors,
Questionnaire of the basic values and demographic questions had answered. To invest in values

that they aim at the individualism is capable to foment a bigger intensity of the desviantes behaviors
between the young, already values that search the social maintenance of the tradition and norms, a
colectivist dimension is possible to do it.
Key-words: Youngs; Antisocial and criminal behaviors; Human values.
Valores Humanos y Conducta Delincuente: Las Reglas Normales de la Conducta Antisocial y
Delictivas en los Jóvenes Brasileños.
Resumen
El aumento de la violencia entre los jóvenes llamó la atención en las diversas formas explicativas.
Los valores humanos han sido una construcción para la anticipación de este fenómeno. 650
jóvenes, de ambos sexos con edades entre 15 y 22 años, participan del estudio respondiendo en
escalas de conductas Antisociales e Delictivas, de los Valores Básicos y cuestiones socio
demográfico. Investir en valores que visan el individualismo es capaz de fomentar una mayor
intensidad de las conductas delincuentes entre los jóvenes, ya valores que buscan la forma de
mantener la tradición y las normas sociales, una dimensión colectivista que es posible inhibirla.
Palabras Claves: Jóvenes; Conducta Antisocial; Valores humanos.

INTRODUÇÃO
O problema da delinqüência em jovens tem chamado atenção aos mais variados espaços da
sociedade. Explicar sua causa relacionada aos fatores individuais, por exemplo, da estrutura de
personalidade ou algum distúrbio psiquiátrico e até a organização dos traços de personalidade
(Formiga, Teixeira, Curado, Lüdke & Oliveira, 2003; Coelho Junior, Formiga, Oliveira & Omar, 2004;
Romero, Luengo & Sobral, 2001) ou em função de indicadores de pobreza-riqueza (Agüero, 1998)
e da exclusão social ou falta de oportunidades quanto a dispor de bem-estar material (Bengoa,
1996) parecem não serem suficientes.
Nos últimos anos, uma preocupação tem sido destacada insistentemente: compreender o porque
de jovens que não passaram ou estão em instituições coercitivas adotarem condutas que, além de
romperem com as normas sociais, prejudicam física e psicologicamente os transeuntes e seus
familiares; elas podem ir desde à formação de gangs, criação de jogos de diversão violentos,
balbúrdias em festas, vandalismo, alto consumo de álcool e fumo (Donohew & Cols., 1999; Zhang,
Welt & Wieczorek, 1999), as quais na maioria das vezes justificadas como parte da experiência de
desenvolvimento pessoal ou a busca de sair da monotonia intergrupal.
Esse fato tem merecida ênfase porque a apresentação dessas condutas não estão entre os jovens
de classe baixa, tendo-os como únicos responsáveis por elas; é bastante saliente encontrar esses
comportamentos de adolescentes de classes sociais que, teoricamente, são atendidas por uma
estrutura e organização educacional, familiar e econômica de grande apoio, sendo assim, não
deveriam manifestar atos permeadores da delinqüência, e até, criminal. Com isso, considerando

esse avesso do problema em questão, vê-se a necessidade de uma nova reflexão quanto às
explicações em relação ao aumento dos comportamentos que compõem a violência juvenil. Para
Lipovetsky (1986; Formiga, Fachini, Curado & Teixeira, 2004) tais condições se devem às
mudanças culturais ocorridas nos países ocidentais nos últimos anos, permitindo a apreensão de
um espírito individualista entre os jovens, subordinando-os a interesses e prioridades pessoais.
Os jovens parecem procurar uma obtenção de prestígio e saliência social indiscriminadamente, que
na falta de recursos econômicos ou mesmo de apoio social que estruture essa procura, passam a
ser na maioria das vezes alcançadas através de condutas de risco sutilmente legitimadas,
justificando-as, por exemplo, como busca de novas experiências, de prazer e emoção, saída da
monotonia etc.; por sua vez, quando intensificadas para atingir o objetivo pretendido são capazes
de manifestarem comportamentos desviantes (Coelho Junior, Formiga, Oliveira & Omar, 2004;
Donohew & Cols., 1999; Gullone & Moore, 2000).
Ao considerar a possibilidade de que um jovem possa apresentar esse tipo de conduta se faz
referência ao seu comportamento transgressor, os quais podem ser organizadas como conduta
anti-social e delitiva (Formiga & Gouveia, 2003). Segundo esses autores, uma conduta anti-social
se refere à não conscientização das normas que devem ser respeitadas – desde a norma de
limpeza das ruas ao respeito com os colegas no que se refere a certas brincadeiras – e não
praticadas por alguns jovens. Este tido de conduta caracteriza-se pelo fato de incomodarem, mas
sem que, necessariamente, causem danos físicos as pessoas, dizem respeito apenas às
travessuras ou simplesmente à busca de romper com leis sociais ou enfrentamento de poder
institucional.
Quanto à conduta delitiva, ela pode ser concebida como merecedora de punição, capaz de causar
danos graves, morais e/ou físicos (Espinosa, 2000; Molina & Gómez, 1997). Portanto, tais condutas
podem ser consideradas mais severas que as anteriores, representando uma ameaça eminente à
ordem social vigente. O que ambas têm em comum é que interferem nos direitos e deveres das
pessoas, ameaçando o seu bem-estar, bem como, diferenciando-as em função da gravidade das
conseqüências oriundas. Possivelmente todo jovem pratica ou já praticou algum tipo de conduta
anti-social, o que faz parte do repertório deles, salientando como um desafio dos padrões
tradicionais da sociedade, pondo em evidência as normas da geração dos seus pais, esta se
intensificada poderá convergir a um delito (Formiga, 2003).
No Brasil é possível acompanhar a ênfase dada pela a mídia ao fenômeno da delinqüência,
principalmente, porque nos últimos anos houve uma intensidade de atos anti-sociais ou delitivos
apresentado pelos jovens de alta estrutura sócio-econômica: desde assassinato dos pais, agressão
de mendigos e infração de trânsito apenas por diversão, porte indevido e manuseio de armas de
fogo ao uso e tráfico de drogas, entre outros; apesar disto, poucos estudos são encontrados no
país que focalize uma perspectiva psciossocial capaz de avaliar os antecedentes desse fenômeno
(ver Formiga, 2002).

Para tanto, conhecendo a quantidade de variáveis (por exemplo, estrutura ou traços de
personalidade, a genética, as relações parentais, etc) que procuram compreender esse problema,
todas com seu mérito e função explicativa, pretendeu-se apanhar a realidade a partir de um outro
prisma, na busca de produzir mais uma peça na solução do quebra-cabeça teórico sobre a
delinqüência (Petraitis, Flay & Miller, 1995). Assim, considerar o interesse sobre os valores
humanos neste estudo, se deve por ser um construto teórico bastante útil quando se trata de
explicar os comportamentos das pessoas, pois são capazes de orientar tanto as escolhas quanto
às atitudes humanas (Rokeach, 1979; 1973).
Quando se fala em valores que uma pessoa tem, salienta-se uma crença duradoura, uma maneira
de se comportar ou um estado final de existência da mesma, podendo ser preferidos no âmbito
pessoal e social (ver Formiga, 2002; Gouveia, 1998). Especificamente, prima-se pela diferenciação
entre o que é importante e secundário para o indivíduo, pois os valores revelam tanto a relação com
o comportamento e as opções de vida dos indivíduos quanto a sua preferência no que diz respeito
ao que tem ou não valor (Tamayo, 1988).
Para compreender este construto é necessário considerar que eles são estruturados no sistema
psicológico, dando coerência a ação humana (Rokeach, 1973); derivados das experiências culturais
e sociais, pois alguns vão sendo incorporados ao longo da socialização enquanto que outros são
adquiridos sob condições específicas, principalmente através de episódios ou experiências
relevantes na vida de cada um. Esse construto também corresponde aos ideais normativos dos
grupos sociais, entendidos, segundo Molpeceres, Llinares e Musitu (2001), como concepções que
são partilhadas a partir da desejabilidade dos indivíduos, podendo gerar ou se manter quando
satisfeito o interesse (ver Formiga, Gouveia, Andrade, Costa, 2003).
De fato, é reconhecida a existência de uma diversidade de modelos teóricos sobre valores, porém,
uma tipologia alternativa proposta por Gouveia (1998) terá como base de explicação das variáveis
critérios neste estudo. A partir da consideração da relação existente entre os valores e as
necessidades humanas (Inglehart, 1991; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992), Gouveia (1998)
considera os valores um construto latente (ver Braithwaite & Law, 1985) definido-os como
categorias de orientação que são desejáveis, baseadas nas necessidades humanas e nas précondições para satisfazê-las, sendo adotadas por atores sociais. Tais valores apresentam
diferentes magnitudes e seus elementos constitutivos podem variar a partir do contexto social ou
cultural em que a pessoa está inserida (Gouveia, 1998, p. 293). Partindo dessa definição
identificaram-se 24 valores básicos que expressam princípios-guia e servem de categorias
transcendentes que guiam as atitudes, as crenças e os comportamentos em situações específicas;
destes origina-se um sistema de valor apresentado em seis funções psicossociais, as quais formam
três critérios de orientação valorativa, a saber:
Valores Pessoais. As pessoas que normalmente assumem estes valores mantêm relações
pessoais contratuais, geralmente procurando obter vantagens / lucros. A pessoa prioriza seus
próprios interesses e concedem benefícios sem ter em conta uma referência particular (papel ou

estado). Considerando a sua função psicossocial, estes podem ser divididos em: (a) Valores de
Experimentação: descobrir e apreciar estímulos novos, enfrentar situações arriscadas, e procurar
satisfação sexual são aspectos centrais destes valores (emoção, estimulação, prazer e sexual); e
(b) Valores de Realização: além da experimentação de novos estímulos, faz parte do universo
desejável dos seres o auto-cumprimento, o sentimento de ser importante e poderoso, ser uma
pessoa com identidade e espaço próprios (autodireção, êxito, poder, prestígio e privacidade).
Valores Centrais. A expressão “valores centrais” é usada para indicar o caráter central ou adjacente
destes valores; eles figuram entre e são compatíveis com os valores pessoais e sociais, estes
tratados a seguir. Em termos da tipologia de Schwartz (1990, 1994), tais valores servem a
interesses mistos (individuais e coletivos); podem ser divididos em: (a) Valores de Existência:
interessa garantir a própria existência orgânica (estabilidade pessoal, sobrevivência e saúde). A
ênfase não está na individualidade pessoal, mas na existência do indivíduo. Assim, valores de
existência não são incompatíveis com valores pessoais e sociais, eles são importantes para
pessoas, principalmente em ambientes de escassez econômica, mas sem colocar em risco a
harmonia social; e (a) Valores Supra-pessoais. Pessoas que assumem estes valores tentam atingir
seus objetivos independentemente do grupo ou condição social. Tais valores descrevem alguém
que é maduro, com preocupações menos materiais, não sendo limitados a características
descritivas ou específicas para iniciar uma relação ou promover benefícios (beleza, justiça social,
maturidade e sabedoria). Estes valores enfatizam a importância de todas as pessoas, não
exclusivamente dos indivíduos que compõem o in-group, portanto, são compatíveis com valores
pessoais e sociais.
Valores Sociais. As pessoas que assumem estes valores estão direcionadas para estarem com os
outros, correspondendo a valores de foco interpersonal e relacionados com os interesses coletivos
(Rokeach, 1973; Schwartz, 1994). Tais valores são assumidos por indivíduos que se comportam
como alguém que gosta de ser considerado; deseja ser aceito e integrado no in-group, ou que
pretendem manter um nível essencial de harmonia entre atores sociais num contexto específico,
são divididos em: (a) Valores Normativos: enfatizam a vida social, a estabilidade do grupo e o
respeito para com os símbolos e padrões culturais que prevaleceram durante anos, a ordem é
apreciada mais que tudo (obediência, ordem social, religiosidade e tradição); e (b) Valores de
Interação: estes focalizam o destino comum e a complacência, especificamente, a pessoa que o
assume tem interesse em ser amada e ter uma amizade verdadeira, assim como tende a apreciar
uma vida social ativa (afetividade, apoio social, convivência e honestidade).
Em um recente estudo com 710 jovens da classe social média e alta da cidade de João Pessoas,
através desse modelo dos valores humanos, Formiga (2002) observou que as condutas anti-sociais
e delitivas se correlacionaram diretamente com os valores de experimentação e inversamente com
os normativos e interação; quanto aos critérios de orientação valorativa, o pessoal relacionou-se
positivamente, e o social negativamente. Esses resultados apontam para os fatores normativos
como inibidores dessas condutas. Desta forma, o presente estudo compreendido em um

delineamento de tipo correlacional, considerando como variáveis antecedentes os valores humanos
e variáveis critérios às condutas anti-sociais e delitivas, pretende avaliar essas mesmas hipóteses
tratadas no estudo desse autor, a fim de observar a consistência relacional entre essas variáveis
considerando outros contextos sócio-demográfico e cultural do país. Existiriam então um padrão de
valores capazes de explicar, negativamente, ambas as condutas desviantes?
MÉTODO
Amostra
650 jovens compuseram a amostra, os quais foram distribuídos igualmente no nível escolar
fundamental e médio da rede privada e pública de educação das cidades de João Pessoa–PB e
Palmas-TO. Os respondentes foram de ambos os sexos, predominando ligeiramente a participação
de mulheres (51,7%). Estes apresentaram idades entre 15 e 21 anos, sendo a maioria solteira
(95,7%) e entre classe social média e alta, juntos correspondiam, aproximadamente, 91% dessa
classe social e renda econômica familiar acima de 1.250,00 reais. Tal amostra foi não
probabilística, e sim intencional, o propósito era, principalmente, garantir a validade interna dos
resultados da pesquisa.
Instrumentos
Os participantes responderam os seguintes instrumentos:
Escala de Condutas Anti-sociais e Delitivas. Este instrumento, proposto por Seisdedos (1988) e
validado por Formiga e Gouveia (2003) para o contexto brasileiro, compreende uma medida
comportamental em relação às Condutas Anti-Sociais e Delitivas. Tal medida é composta por
quarenta elementos, distribuídos em dois fatores, como segue: o primeiro envolve as condutas antisociais, em que seus elementos não expressam delitos, mas comportamentos que desafiam a
ordem social e infringem normas sociais (por exemplo, jogar lixo no chão mesmo quando há perto
um cesto de lixo; tocar a campainha na casa de alguém e sair correndo). O segundo fator relacionase às condutas delitivas. Estas incorporam comportamentos delitivos que estão fora da lei,
caracterizando uma infração ou uma conduta faltosa e prejudicial a alguém ou mesmo à sociedade
como um todo (por exemplo, roubar objetos dos carros; conseguir dinheiro ameaçando pessoas
mais fracas). Para cada elemento, os participantes deveriam indicar o quanto apresentava o
comportamento assinalado no seu dia-a-dia. Para isso, utilizavam uma escala de resposta com dez
pontos, tendo os seguintes extremos: 0 = Nunca e 9 = Sempre.
A presente escala revelou indicadores psicométricos consistentes identificando os fatores
destacados acima; para a Conduta Anti-social foi encontrado um Alpha de Cronbach de 0,86 e a
Conduta Delitiva ou Delinqüente, 0,92. Considerando a Análise Fatorial Confirmatória, realizada
com
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na análise dos principais componentes (ver
Formiga & Gouveia, 2003)
Questionário dos Valores Básicos – QVB. Uma versão inicial foi proposta em espanhol e português,
compreendendo então 66 itens, três por cada um dos valores básicos que avaliava (Gouveia,
1998). Utilizou-se uma versão modificada, cuja comprovação, a partir de uma análise fatorial
confirmatória, apresentou parâmetros psicométricos aceitáveis na população estudada, tendo os
seguintes indicadores de bondade de ajuste:

/gl = 3,02, GFI = 0,91, AGFI = 0,89 e RMSR = 0,07

(Maia, 2000). Formado por 24 itens-valores, com etiquetas que ajudam a entender o seu conteúdo
(por exemplo, Tradição– seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua
sociedade; Êxito – obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz; Justiça Social – lutar por
menor diferença entre pobres e ricos; permitir que cada indivíduo seja tratado como alguém
valioso); para respondê-los, a pessoa deveria avaliar o seu grau de importância como um princípioguia na sua vida e indicar sua resposta numa escala de sete pontos, com extremos 1 = Nada
Importante a 7 = Muito Importante.No final precisava indicar o valor menos e o mais importante de
todos, os quais receberiam pontuações 0 e 8, respectivamente.
Caracterização

Sócio-Demográfica.
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elaboradas

perguntas

que

contribuíram

para

caracterizar os participantes deste estudo (por exemplo, sexo, idade, estado civil, classe social).
Procedimento
Para a aplicação do instrumento, o responsável pela coleta dos dados visitou a coordenação ou
diretoria das instituições de ensino, falando diretamente com os diretores e/ou coordenadores para
depois tentar a permissão junto aos professores responsáveis por cada disciplina, para ocupar uma
aula e aplicar os questionários. Uma vez com tal autorização foi exposto sumariamente o objetivo
da pesquisa, solicitando sua participação voluntária. Um único aplicador, previamente treinado,
esteve presente em sala de aula. Sua tarefa consistiu em apresentar os instrumentos, solucionar as
eventuais dúvidas e conferir a qualidade geral das respostas emitidas pelos respondentes.
Assegurou-se a todos o anonimato e a confidencialidade das suas respostas, indicando que estas
seriam tratadas estatisticamente no seu conjunto. Para a análise dos dados, utilizou-se a versão 8.0
do pacote estatístico SPSS para Windows, e computadas estatísticas descritivas (tendência central
e dispersão) e efetuadas correlações de Pearson (r).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo claro o objetivo do trabalho, um dado adicional merece ser destacado. A partir de uma
correlação de Pearson, observou-se que as condutas anti-sociais e delitivas apresentaram escores
correlacionais significativos (r = 0,62; p < 0,001), bem como, com as condutas desviantes (CAD =
pontuação total das condutas anti-sociais e delitivas) (respectivamente, r = 0,95 e r = 0,82, p <
0,001). Identificada essas correlações é possível refletir em direção de uma interdependência entre

essas condutas, na manifestação de uma conduta anti-social, provavelmente, apresentará a
conduta delitiva.
Esses resultados corroboram a perspectiva teórica de Moffitt (ver Buceta, 2000) e Formiga (2002;
Formiga, 2003). Esses autores defendem a existência na adolescência de uma delinqüência
persistente e limitada que todo jovem está susceptível; quanto maior as condutas anti-sociais (a
delinqüência persistente) e a manutenção desta visando seu próprio êxito (Formiga, Oliveira, Yepes
& Alves, 2005), maior a probabilidade de que estas condutas permaneçam ao longo da vida.
Enquanto ao que os autores chamam de delinqüência limitada, esta é considerada como algo
próprio da vida dos jovens e que se incorpora vida social, podendo não prejudicar os outros, sendo
assim, incluir-se na dinâmica desenvolvimentista e psicossocial do adolescente com vista de
assumir um compromisso convencional (Formiga e cols., 2005; González-Anelo, 2000; Lummertz,
1997).
Assim esclarecido, considerou-se como próximo passo à análise das hipóteses propostas no
presente trabalho. Na tabela 1 é possível observar o teste da primeira hipótese, a qual foi
plenamente corroborada. Como previsto, os jovens que pontuaram mais alto na função psicossocial
de experimentação o fizeram nos indicadores de condutas anti-sociais (r = 0,23) e delitivas (r =
0,16), bem como, nas condutas desviantes (CAD = pontuação total das condutas anti-sociais e
delitivas) (r = 0,22). Um padrão de correlação contrário a este foi observado para as funções
psicossociais dos valores normativos, obtendo pontuações baixas nos indicadores de condutas
anti-sociais (r = -0,23) e delitivas (r = -0,20), tendo um resultado consistente para o conjunto total de
itens da CAD (r = -0,24); na função interacional, foi observado correlação negativa nas condutas
anti-sociais (r = -0,15), delitivas (r = -0,17) e as condutas desviantes (CAD) (r = -0,17), por fim, na
função suprapessoal, foi apresentado uma relação inversa com as condutas anti-sociais (r = -0,19)
e delitivas (r = -0,19) e CAD (r = -0,21).

Comprovada a primeira hipótese, seguiu-se para a análise da segunda; para recordação do leitor,
esta hipótese pretende provar que o critério de orientação valorativa pessoal está relacionado,
positivamente, com as condutas anti-sociais e delitivas e o critério social e central inversamente.
Desta maneira, observou-se que os jovens que apresentaram maiores pontuações nos valores
pessoais o fizeram nas medidas de condutas anti-sociais (r = 0,20) e delitivas (r = 0,15), bem como
em relação a CAD (Destacadas como condutas desviantes; r = 0,22). Contrariamente, aqueles com
maior pontuação nos valores sociais apresentaram um menor indício de condutas anti-sociais (r = 0,24) e delitivas (r = -0,23) e na CAD (r = -0,24); bem como, em relação aos valores centrais,
respectivamente, (r = -0,17), (r = -0,21) e (r = -0,20). Todas as correlações foram significativas a um
p < 0,001.

Essas correlações podem ser acompanhadas como base para sua comprovação na figura 1; a
título de síntese, pode ser visualizado um gráfico representacional das direções entre as variáveis
que expressam as prioridades valorativas dos valores humanos e as condutas anti-social e delitiva,
podendo com isso, apresentar um padrão entre elas. Portanto, o jovem ao assumir os valores
pessoais ou sociais, implica, respectivamente, em endossar ou evitar as condutas anti-sociais e
delitivas. Por fim, o resultado semelhante foi encontrado no estudo de Formiga (2002; Formiga,
2005a) revelando um padrão na sua configuração relacional.

A partir desses resultados, é possível afirmar a comprovação de que os valores humanos são
capazes de explicar as condutas anti-sociais e delitivas. De fato, os jovens que assumiram valores
de experimentação demonstraram estar mais propensos a se comportarem de modo à
transgressão das normas sociais. Por outro lado, aqueles que priorizaram os valores normativos,
bem como, interacional e o suprapessoal apresentaram maior prontidão de convergência a
seguirem as normas sociais e se comportarem de modo socialmente esperado. Podendo
estabelecer, com isso, um fator de proteção para esse tipo de conduta.
Considerando a realidade atual, a de que não apenas os jovens marginalizados, na rua ou sob
custódia em instituições coercitivas, tem a capacidade de agredir, roubar ou qualquer outra conduta
correspondente a infração das normas socialmente desejáveis, evidenciando condutas anti-sociais
e delitivas. Observou-se na amostra de jovens no presente estudo, os quais, supostamente, não
tem história de delinqüência familiar, bem como, apresentam uma convivência em ambientes de
fartura e educação zelosa, a probabilidade de manifestarem esse tipo de conduta. Tal fato pode ser
apontado na seguinte direção: essa situação, bastante incômoda, permite uma reflexão da família na figura dos pais - e a escola - na figura dos professores - sobre os erros na administração
educativa e orientação dos filhos e alunos, quanto aos padrões moral e valorativo que tem
transmitido para eles, já que os valores não são auto-confrontados no vazio, mas, nas relação
intergrupais.
O presente trabalho pretendeu contribuir, teoricamente, na capacidade em como os valores
poderiam atuar como fatores preventivos das condutas anti-sociais e delitivas, o que corrobora, os
estudos anteriores em semelhantes escores correlacionais entre as variáveis (ver Coelho Junior,
2001; Formiga, 2002). Desta forma, tais resultados revelam que a tendência ao individualismo, a
enfocar os valores que priorizam o interesse individual, potencializa condutas que desviam das
normas sociais, fato que vem sendo conjeturado por Lipovetsky (1986), e que encontra
embasamento em alguns estudos empíricos são capazes de promover esse tipo de conduta, e por
não ter tais valores auto-confrotados acredita-se que tais condutas são normais e pertencente a
fase desenvolvimentista ou cultural vivida pelo jovem.
Assim, quanto mais o jovem é exposto, na descrição de Tamayo (1988; ver Coelho Júnior, 2001) ao
valor uma vida excitante, os quais se guiam geralmente por novas descobertas e experiências
tornam mais prováveis a exposição dos jovens aos comportamentos de risco (por exemplo, uso de
drogas, jogos violentos etc.) (Formiga, Gouveia & Ghizoni, 2003). Assim, tanto a primeira quanto a
segunda hipótese pretendeu justamente avaliar a extensão em que tal assertiva é válida. Com isso,
os resultados destacados revelaram o que se propôs: a importância dada aos valores de
experimentação parece instigar os jovens a apresentarem tais condutas. Por outro lado, ao
observar que os valores normativos, interacionais e suprapessoais mostraram inversamente
relacionados, revelaram que cumprem a função de um cinturão de proteção ou escudo de inibição
entre os jovens no desenvolvimento de condutas dessa natureza.

Por fim, considerando esses resultados, observou-se a comprovação do estudo de Formiga (2002;
Formiga, 2005a), bem como, de outros teóricos, por exemplo, Petraitis, Flay e Miller (1995),
Tamayo, Nicaretta, Ribeiro e Barbosa (1995) quanto a importância de aderir às normas sociais e
aos valores morais como fator de proteção dos eventos que compõem o fenômeno da delinqüência.
Assim, investir em programas de intervenção entre os jovens fazendo-os auto-confrontarem com
valores que visam a dimensão normativa ou social seria bem possível a inibição de uma tendência
‘natural’ deles em desviarem dos padrões convencionais da sociedade, bem como, a manutenção
de sua saúde psicológica e social.
Vale destacar que não se trata de enfatizar o confronto em relação às normas sociais vs. tendência
a buscar novas experiências, que também reflete uma explicação das condutas anti-sociais (ver
Formiga, Oliveira, Yepes & Alves, 2005); o que se pretendeu neste trabalho, uma vez que os
valores são percebidos como crenças (Rokeach, 1973) capazes de regular o pensamento e a ação
da pessoas, foi evidenciar as causas das condutas desviantes em termos da debilidade e aquisição
dos limites convencionais entre os jovens, por exemplo: falta de comprometimento com os valores
das instituições e forças socializadores em nossa sociedade, onde estão inclusos as famílias,
escolas e religiões (ver Formiga, 2005b). Quanto mais os adolescentes não se sentem envolvidos
ou comprometidos com tais condições de padrão comportamental, menor sua capacidade cognitiva
para internalizarem os valores e normas sociais vigentes desses grupos, o contrário a esses
papéis, são encorajados a se oporem através das condutas desviantes.
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Percepción de los paraguayos de la calidad de servicios: Indicadores de mejora
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Resumen
En las últimas décadas se han realizado numerosos trabajos para diagnosticar las dimensiones de
la calidad del servicio. Generalmente, suele utilizarse como unidad de análisis el criterio del cliente.
Siguiendo esta tónica, en este trabajo pretendemos evaluar las dimensiones de la calidad del
servicio. Los datos obtenidos denotan que en Paraguay resaltan elementos tangibles, seguridad y
superación de expectativas. En lo que respecta al estudio de la calidad, encontramos que sobresale
el papel de las expectativas del servicio y superación de expectativas. Al mismo tiempo los datos
reflejan la gran repercusión que tienen las expectativas en la satisfacción del cliente.
Abstract
In the last decades numerous works have been realized to diagnose the dimensions of the quality of
the service. Generally, one is in the habit of using as unit of analysis the criterion of the client.
Following(continuing) this keynote, in this work we try to evaluate the dimensions of the quality of
the service. The obtained information denotes that in Paraguay they highlight tangible elements,
safety and overcoming expectation. Regarding the study of the quality, we think that there stands
out the paper(role) of the expectations of the service and overcoming expectation. At the same time
the information reflects the great repercussion that the expectations have in the satisfaction of the
client.

Introducción
En la actualidad el mercado empresarial se caracteriza porque, entre otros aspectos, existe una
ingente competencia. Así, para asegurar la supervivencia institucional es preciso consolidar a los
clientes. La vía más apropiada para alcanzar dicha finalidad se centra en ofrecer un excelente
resultado y satisfacer las necesidades de los usuarios.
El estudio de la calidad de servicios se ha ido consolidando como una alternativa necesaria para
impulsar el éxito institucional. El interés por la calidad obedece a las numerosas ventajas que ofrece
la filosofía de la excelencia, entre otras, potenciar el número de usuarios leales, incrementar la
atracción de nuevos clientes, presentar oportunidades para el desarrollo institucional, mejorar la
política de reducción de costes y optimizar la imagen, fortaleciendo la permanencia de sus
miembros (Rebolloso, 1999; Salvador, 2004a y b).
La calidad es un constructo sometido a un proceso de desarrollo continuo (Buzzel y Gale, 1987)
que genera cierta fragmentación en su conceptualización (Salvador, 2004a y b). De aquí que no se

disponga de una definición universalmente aceptada que pueda ser interpretada unívocamente a la
hora de traducirla en términos operacionales y someterla a medición. Algunos autores consideran
que el mejor modo para analizar la calidad es el que sigue una fórmula objetiva, es decir, valora los
recursos disponibles (Rust y Oliver, 1994). Dentro de este paradigma, la calidad se establece en
términos normativos o de ajuste a unos estándares institucionales.
En el lado opuesto encontramos aquellos autores que estudian la calidad desde vertientes más
subjetivas, especialmente basadas en el juicio del cliente (Bolton y Drew, 1991). En esta postura el
usuario es el pilar central, es decir, el criterio del cliente se considera imprescindible para conocer
los requisitos que debe presentar un servicio “ideal” (Reeves y Bednar, 1995), dentro de esta última
perspectiva centramos nuestro proyecto.
La escala SERVQUAL (Parasuraman y cols., 1988), uno de los instrumentos más utilizados para
analizar la calidad del servicio, se compone de las siguientes dimensiones: (a) fiabilidad, es decir,
prestar el servicio prometido de modo fiable y cuidadosamente; (b) capacidad de respuesta,
disposición del personal para ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido; (c)
seguridad, conocimientos, atención y habilidades mostradas por los empleados para inspirar
credibilidad y confianza; (d) comprensión empática, esfuerzo por entender la perspectiva del
usuario mediante la atención individualizada; y (e) aspectos tangibles, apariencia de las
instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación.
El presente trabajo se enmarca dentro de una perspectiva centrada en el cliente, donde el principal
asunto ha sido determinar el número de dimensiones que conforman la calidad y analizar la
influencia de las mismas en distintos contextos socioculturales. Siguiendo los planteamientos
tradicionales, para este análisis se utiliza como referencia el SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml y
Berry,1985), sobre el que hicimos varias modificaciones (véase apartado de instrumento).
Metodología
La muestra engloba a 176 paraguayos que acudieron a diversos servicios (cafeterías -4%-;
hospitales -9.7%-; hoteles -3.4%-; transporte público -4.6%-; telefonía -8%-; bancos -2.9%-;
restaurantes -18.3%-; centroscomerciales -34.9%-; agencias de viajes -1.7%-; gimnasio -1.1%-;
discotecas -1.1%-; colegios -2.3%-). La mayoría de los clientes asistieron en ambos turnos (8.3%),
seguido muy de cerca por el turno de mañana (6%) y el resto perteneciente a la tarde (2.9%). El
18.5% son hombres, mientras que el 80.9% lo conforman mujeres. La edad de los mismos se
distribuye en torno a tres categorías: menos de 20 años (1.7%); entre 20 y 30 años (80.5%) y más
de 30 años (11.8%), siendo la edad media de la muestra total de 20.4 (sx=.44).
Instrumento
El cuestionario empleado en este trabajo sigue la tónica de diversas escalas: Parasuraman y cols.
(1988) -elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía-; Rebolloso,
Fernández Ramírez, Pozo y otros (2000)-expectativas del servicio, superación de expectativas y

precios-; y Salvador (2004a) -canales de participación y compromiso-. La estructura final de dicha
herramienta se compone de 62 items con formato de respuesta tipo Likert de siete alternativas,
indicando el valor 1 que se está totalmente en desacuerdo con el contenido, y el valor 7 que se está
totalmente de acuerdo con lo que la pregunta refleja (véase Salvador, 2004b).
Resultados
Análisis descriptivos
Los resultados más altos se obtienen en elementos tangibles, seguridad y superación de
expectativas (=4.70, Sx=1.44;=4.70, Sx=1.44; =4.65, Sx=1.69, respectivamente). En lo que
respecta a las puntuaciones más bajas, encontramos que sobresalen compromiso y fiabilidad
(=3.88, Sx=1.04; =4.17, Sx=1.40, respectivamente). Estos hallazgos indican que, en general, las
dimensiones utilizadas sirven para conocer la realidad paraguaya y, al mismo tiempo, reflejan la
escasa importancia que los clientes conceden a la fiabilidad y al compromiso en el estudio de la
calidad de los servicios. Un aspecto especialmente llamativo es el nimio interés que suscita el
compromiso en los usuarios paraguayos, lo cual se acentúa aún más si tenemos en cuenta el
relevante papel que desempeña esta variable en otros contextos sociales (véase Salvador, 2004b).
Pese a todo este hecho adquiere sentido en el contexto donde se realiza esta investigación, dado
que los clientes continuamente están viviendo experiencias poco favorables que condicionan sus
expectativas en esta dirección (por ejemplo, el reciente incendio acaecido en un supermercado
donde perecieron centenares de personas y otras muchas quedaron gravemente heridas o con
secuelas psíquicas irreparables. Otro ejemplo, las grandes multinacionales que instalan sucursales
en Paraguay cuyo máxime objetivo no es beneficiar a los usuarios sino extraer grandes ganancias
para sí mismas). Luego parece que el cliente percibe que si la empresa no tiene en cuenta las
necesidades de los usuarios carece de sentido que los consumidores se comprometan con la
misma. Todo esto nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿Qué habría que cambiar?, o dicho de otro
modo. ¿Qué esperan los usuarios para comprometerse con la institución? Para dar respuesta a
esta pregunta presentamos los siguientes apartados.
Análisis de correlación
En la tabla 1 se recogen las puntuaciones procedentes del análisis de correlación de las
dimensiones de calidad de servicio en Paraguay. Como se aprecia en la misma, todas las
relaciones son elevadas y significativas, siendo la correlación global moderadamente elevada
(rpromedio=.668).

En lo que respecta a las relaciones intraescalares obtenemos que el par seguridad y tangibilidad
desprende el resultado más alto (r=.991, p.01), mientras que la relación compromiso-tangible
arroja la puntuación más baja (r=.460, p.01). Luego resulta que los clientes consideran la cortesía,
el conocimiento, la competencia profesional y la capacidad para inspirar confianza en los usuarios
muy relacionados con la apariencia física de las instalaciones, equipos, personal y material de
comunicación. Mientras que la apariencia física de las instalaciones, equipos, personal y material
de comunicación guarda poca asociación con la implicación de los usuarios, y viceversa. En la
relación interescalar, es decir, cada escala con la calidad, apreciamos que los datos más elevados
se desprenden de expectativas del servicio, fiabilidad, elementos tangibles y superación de
expectativas (r=.745 p.01; r=.726.01; r=.705, p.01; r=.690 p.01, respectivamente).
Análisis de regresión
En este apartado analizaremos cómo influyen las dimensiones de la calidad del servicio en la
satisfacción del cliente, para ello recurrimos al análisis de regresión con método enter (véase Tabla
2). Como se observa, casi todas las dimensiones, excepto fiabilidad y seguridad (=.001, Sig.=.993;
=-.614, Sig.=.172, respectivamente), influyen significativamente en la satisfacción. La mayor la
influencia surge en la dimensión expectativas del servicio (=.648, Sig.=.000), seguida de
comprensión empática (=-.299, Sig.=.037), participación (=-.241, Sig.=.047), capacidad de
respuesta (=.242, Sig.=.058), elementos tangibles (=.796, Sig.=.091) y precio (=.136, Sig.=.092).

Así, los datos indican que los usuarios se encontrarán satisfechos con el servicio si éste cumple con
lo esperado. Dicha satisfacción se acentúa si, además, el servicio se muestra respetuoso y
considerado con el cliente, le brinda al usuario la posibilidad de intervenir, los empleados muestran
deseo y disposición para ayudar al cliente y proveerles del mejor servicio rápidamente, cuenta con
buenas las instalaciones, equipos, personal y material de comunicación, y no presenta un coste
elevado. Con estos hallazgos se pone de manifiesto la importancia de las expectativas en la
satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, reflejan que la calidad y la satisfacción no está
determinada exclusivamente por la disposición de mucha e innovadora tecnología.
Conclusiones
El propósito de este trabajo es conocer las dimensiones de la calidad del servicio que los usuarios
paraguayos consideran fundamentales. Los resultados revelan que las dimensiones mejor
valoradas son expectativas del servicio, fiabilidad, elementos tangibles y superación de
expectativas. Luego con estos datos se cuestionan aquellos argumentos que consideran los
elementos tangibles como aspectos fundamentales en el análisis de la calidad del servicio (Lloréns,
1995; Manglod y Babakus, 1991;Vázquez, Díaz y Santos,2000), al tiempo que ofrece información a
los gerentes para que inviertan más esfuerzos en aspectos distintos a la tecnología. Concretamente
indican que un servicio será considerado de calidad si se esfuerza por mejorar sus prestaciones y si
se ajusta a lo que los clientes esperan, o sea, los usuarios perciben que un servicio de calidad se
refleja en el grado en que se adapta a sus necesidades y satisface sus expectativas
(Salvador,2004b). Probablemente, cuando estos requisitos mínimos se den entonces los usuarios
se mostrarán dispuestos a comprometerse en la institución.
Pese a todo, no creemos que el papel de la tecnología quede en un segundo plano. Ya que, tal
como indica Salvador (2004a y b), lo más racional sería manejar la tecnología con éxito, en otras
palabras, se recomienda adaptarla al cliente. De esta forma, el éxito de la tecnología depende de su

potencialidad para beneficiar al usuario. Para alcanzar la “personalización tecnológica” se aconseja
una combinación de mucho contacto personal con alta tecnología (Salvador, 2004b).
Resumiendo, parece que la clave para conseguir un servicio de calidad se encuentra en la
orientación al cliente, lo cual exige conocer y satisfacer las diversas expectativas de los usuarios
(Anderson y Sullivan, 1993; Salvador, 2005). Se convierten así las expectativas en aspectos
fundamentales en el tema de la calidad subjetiva, ya que cuando el cliente va a recibir un servicio
espera encontrar ciertos elementos, de tal modo que, si el servicio ofrece lo esperado y si, al mismo
tiempo, se esfuerza por mejorar, el cliente emitirá un juicio positivo, en otras palabras, considerará
al servicio como excelente (Salvador, 2004b).
Perspectiva de futuro
Con objeto de aclarar todas las dudas que surgieran en torno a este estudio, recomendamos
impulsar más investigaciones, preferentemente longitudinales. Este tipo de trabajos ofrecerán la
clave para indicar qué vertiente es decisiva en la consideración del cliente. Así mismo, convendría
impulsar este trabajo en otros contextos de América latina, de este modo se obtendrán resultados
contundentes sobre las percepciones de la calidad de los usuarios latinoamericanos, al tiempo que
se obtendrán unas pautas para mejorar los servicios. Con todo, este trabajo abre una puerta a las
futuras investigaciones y deja entrever la gran repercusión que tienen estos componentes de corte
humanista (expectativas individuales, necesidades personales, etc.) en la estabilidad de los
servicios (Salvador, 2005).
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Resumen
La desconsideración de las culturas de origen ha sumado para el camino errático de la Psicología
nacida en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica una epistemología destinada al
fracaso. Hay otros destinos posibles, si es que lo construimos. Se hace mucha psicología
norteamericana y europea en América latina. Se hace psicología latinoamericana en Europa y en
los Estados Unidos de Norteamérica. Psicología latinoamericana no es lo mismo que Psicología en
América latina. La unidad de la Psicología reside en su intencionalidad, en el sentido de su
existencia. Por el rumbo que se le ha trazado desde su historia, la unidad de la Psicología residirá
en su título. Pero es lo de-menos. Lo de-más es qué vamos a hacer con el mundo, qué vamos a
hacer con nuestros países. El núcleo epistemológico de la psicología es el sentido real de sus
prácticas. La unidad de la psicología latinoamericana (emergente, sobreviviente, creativa) será/es
una unidad intencional.

Abstract
DIATRIBE to a birth. TRIBUTE to an accession.
The lack of consideration for the cultures of origin has further contributed to the erratic path of the
field of Psychology born in Europe and in the United States of North-America, by creating an
epistemology doomed to failure. But other destinies are possible if we construct them. Whilst there’s
an excess of north american and European psychology applied in Latin America, latin-american
psychology is applied in Europe and in the United States of North America. Latin-American
psychology is not the same as Psychology in Latin America. The unity of Psychology resides in its
intentionality, in the meaning of its existence. Based on the path which has been traced since its
beginnings, it would seem that the unity of Psychology resides in its very name. But this is the lesser
of the worries. The most important one is what are we going to do with the world, what are we going
to do with our countries. The epistemological nucleus of psychology is the true meaning of its
practice. The unity of Latin-American Psychology (emerging, surviving, creative) will be / is an
intentional unity.
Resumo
DIATRIBA por um nascimento. ELOGIO para uma cegada
A desconsideração das culturas de origem somou para o caminho errático da Psicologia nascida
em Europa e nos Estados Unidos de Norteamérica uma epistemologia destinada ao fracasso. Há
outros destinos possíveis, se é que o construímos. Faz-se muita psicologia norte-americana e
européia em América latina. Faz-se psicologia latinoamericana em Europa e nos Estados Unidos de
Norteamérica. Psicologia latinoamericana não é o mesmo que Psicologia em América latina. A
unidade da Psicologia reside em sua intencionalidade, no sentido de sua existência. Pelo rumo que
se lhe traçou desde sua história, a unidade da Psicologia residirá em seu nome. Mas é o de-menos.
O de-mais é que vamos fazer com o mundo, que vamos fazer com nossos países. O núcleo
epistemológico da psicologia é o sentido real de suas práticas. A unidade da psicologia
latinoamericana (emergente, sobrevivente, criativa) será/é uma unidade intencional.

En 1878 Ernest Pinkert inauguró en la Ciudad de Leipzig un Jardín Zoológico. En la época, los
Estados Unidos de Norteamérica no eran ni por asomo la potencia hegemónica que conocemos
hoy. No comandaban las representaciones paradigmáticas de la ciencia psicológica (eso sucedió
unos años más adelante). Menos mal. De lo contrario, probablemente un año después, en 1879,
Wundt, embullado con la novedad de la Ciudad en la que por entonces vivía, en vez de abrir un
laboratorio para el estudio experimental de la experiencia subjetiva, hubiera abierto un Centro de
tecnologías del comportamiento con matrícula abierta a palomas, ratas, y otros animales
debidamente acreditados en el zoológico de Pinkert.

La apertura del laboratorio demoró en ser conocida. A Internet, parto múltiple de los setenta del
siglo pasado1, le faltaban más de 90 años para nacer. En 1878, dos años antes del debut
wundtiano, un 9 de Julio, Graham Bell apenas fundaba la Bell Telephone Company. Es el mismo
año en que la Western Union Telegraph Company creaba su propia compañía de teléfonos,
encargando a Edison el desarrollo de un modelo alternativo al de Bell. Y no fue hasta 1879 que el
conflicto se decidió a favor del primero, siendo que la patente de Bell fue reconocida por los
tribunales de justicia como la única. (…se imaginan a James y Lange en los tribunales definiendo
cuál de los dos era el padre de la teoría “inversa” de las emociones). Nadie pudo entonces avisar
telefónicamente la creación del laboratorio.
La novedad experimental de Wundt no fue noticiada por CNN. No circularon emails. Tan mala era la
circulación de noticias en la época, que Wundt siendo alemán, nunca se enteró de que existían las
obras de Marx, también alemán, ni que Marx falleció en 1883 cuando Wundt le daba clases a
Titchener para una “misión más imposible” que la de Tom Cruise: hacer psicología a la europea en
los Estados Unidos. Ni lo logró Titchener, ni años después Freud, ni un poco más tarde Kurt Lewin.
Seguramente, diría algún historiador, porque apenas en este año aparecía la primera locomotora
eléctrica… aunque la prensa ya era “materia antigua”.
El asunto, en realidad, nunca fue la escasez de medios. La incomunicación antecede a la
comunicación y le saca ventaja con apoyo del desinterés y el narcisismo. Europa es de los
europeos para hacer euro”peadas”. Norte América de los norteamericanos, para hacer norteameri“g”-anadas. El resto de America para los americanos, para hacer latinoamerica”nada”s. "América
Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha
trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado
y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas
en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los
recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido
sucesivamente determinados, desde fuera… siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli
extranjera de turno” (Eduardo Galeano – Las venas abiertas de América Latina)
En ese año 1879, de ser un poco menos prepotente y elitista, entiéndase menos europeo y alemán
clásico, Wundt hubiera podido saber que “en cuanto a nosotros, y teniendo en cuenta todo nuestro
pasado, no nos queda más que un camino. Durante cerca de cuarenta años hemos venido
destacando la lucha de clases como fuerza directamente propulsora de la historia…como la gran
palanca de la revolución social moderna”. No, esto no esta tomado de los discursos de las
grandiosas concentraciones en la ya acostumbrada Plaza de la Revolución de La Habana, sino de
la “Carta circular a A. Bebel, W. Liebknecht, W. Bracke y otros” escrita y enviada por Marx y Engels
en 1879 , que por cierto también eran alemanes, aunque no clásicos, y escribían en alemán.
Relativamente a pocos kilómetros de Ritterstraße 26, edificio histórico de la Universidad de Leipzig,
fundada en 1409 (470 años antes que el laboratorio de Wilhelm), en una ciudad vieja y hermosa
(cosa que solo sucede con las ciudades) en la que anduvieron por algún tiempo Bach, Husserl,

Leibnitz, Napoleón, Nietzsche, Wagner, Lutero, Goethe… a pocos kilómetros de allí, en el mismo
1879, Freud hacía un año de Servicio Militar Obligatorio. Wallon y Adler estaban naciendo. En Ulm,
Alemania, nacía el Físico alemán, nacionalizado suizo y, más tarde, estadounidense Albert Einstein.
También “ve tom godú rodilsa” (“nació en este año”, dicho en ruso) Iósiv Visariónovich Dzhugachvili,
más conocido como Stalin y Liev Davídovich Bronstein, entiéndase Trotsky. El 2 de mayo de 1879
nace el Partido Socialista Español, tan mal representado hoy por un Zapatero que no entiende que
lo mejor que puede hacer es irse a su zapato.
En los Estados Unidos, John Dewey se graduaba en la Universidad de Vermont. Antes, en 1878, en
la revista Critique Philosophique (6 nº 2, pp. 407-413), William James había publicado el ensayo
“Algunas consideraciones sobre el metodo subjetivo” ("Quelques considérations sur la méthode
subjective"). En ese mismo año apareció su "Remarks on Spencer’s Definition of Mind as
Correspondence" (Journal of Speculative Philosophy, 12, pp. 1-18). Un poco después, James
publicaba su “Principles of Psychology”. Ya para entonces decía que “la psicología es la ciencia de
la vida mental, de sus fenómenos y de sus condiciones”, y se sustenta en un hacer científico: “El
método subjetivo… legítimo en la práctica y en la teoría”. Wundt no tenía ni la más mínima idea de
nada de esto, a pesar de que casi cuatrocientos años antes se había tendido un puente entre
Europa y el Nuevo Mundo.
En 1879 Ibsen escribe “Casa de muñecas” y convierte a Nora Helmer en la preclara defensora del
derecho de la mujer a tener libertad personal, a desarrollarse como persona adulta, independiente y
responsable, entiéndase – para el texto del escritor noruego - capaz de divorciarse, de dejar sin
asistencia a los hijos, etc. 126 años después, científicos de la Universidad de Bath, han publicado
en el British Journal of Psychology, que “los niveles de testosterona inferiores a la media en los
varones conducen al aumento de habilidades espaciales que dan a un hombre mayor capacidad
para la ciencia.. mientras que los altos niveles de estrógenos en las mujeres podrían … no aportar
las habilidades especiales que aparecen en los hombres con niveles hormonales similares…” El
estudio de los colegas de la Universidad de Bath muestra que “las mujeres en las ciencias sociales
tienden a tener mayores niveles de testosterona relativos a sus niveles de estrógenos, haciendo
que sus cerebros sean en general más semejantes a los de los varones". En fin, algo es algo.
Parece que en Europa ser psicóloga y no disfrutar de la sexualidad masculina es algo común. Yo
digo, con absoluta certeza, basado en una muestra nada despreciable de psicólogas, que en La
Habana es totalmente lo contrario.
El 29 de Marzo de 1879, en el Teatro Mali de Moscu, Tchaikovsky entrega su opera inmortal
“Eugenio Oneguin” y también en ese año “La Doncella de Orleáns”. Tenía 39 años. A los 36 le
había regalado al mundo “El Lago de los cisnes”. Toda Europa se conmovió. Horacio Quiroga
nacería tan solo unos meses después en el Salto uruguayo. Pero pasaron muchos años antes que
Europa se enterara de lo que se perdía. De Europa hay que saber. Europa, de lo que no es Europa,
saber no necesita. Ni quiere (al menos de lo que no afecte sus intereses económicos).

En la memorable noche del primero de Enero de 1879, Miguel Faílde estrena en el Liceo de
Matanzas, Cuba, "Las Alturas de Simpson", el Primer Danzón de la historia. ¿Qué tiene que ver el
Danzón con el Ländler? El mayor mito de la literatura cubana, como ha dicho Rufo Caballero,
estaba listo en 1879. Su autor había escrito una primera versión en 1839, pero diversas razones,
entre ellas su misma militancia política, aplazaron cuarenta años el completamiento de la novela.
“Cecilia Valdés”, texto que ha devenido con los años en el emblema literario de la nación cubana,
en el paradigma cumbre de la elaboración artística de lo cubano, no se conoció en Europa hasta
que pudo ser considerada una “rareza histórica”.
En este lado del mundo, un 8 de agosto de 1879 llegó al mundo el general Emiliano Zapata,
traicionado una y otra vez en la Historia de su propio país, recuperado con Cárdenas y vuelto a
pisotear con el foxismo contemporáneo. En el mismo año, en la Segunda guerra del pacifico,
Bolivia, Chile y Perú combatieron por hacerse con el control del desierto de Atacama. En Cuba, el
mismo año en el que con un laboratorio en la mano se defendía la “independencia de la Psicología”,
en Agosto de 1879, con un machete en la mano y sobreponiéndose a las frustraciones de la guerra
de los Diez Años, varios Generales de la Revolución - Calíxto García, José Maceo y Guillermón
Moncada, secundado por Francisco Carrillo y Emilio Núñez – con la llamada Guerra Chiquita decían
que la Paz del Zanjón no era el ultimo capítulo. Mientras en Europa se tramitaba la autonomía de
una ciencia, nuestros antecesores luchaban por el derecho a ser cubanos. Después de su
quijotesco paso por Francia, México y Guatemala Martí había regresado a Cuba en 1878. En 1879
sería nuevamente deportado por sus continuas actividades revolucionarias. Los molestos por las
actividades de Martí eran los europeos. Los que clamaban para si sus más elementales derechos,
los cubanos. Los europeos defendían el derecho de una ciencia a su independencia. El no derecho
de los cubanos a Cuba no estaba sometido ni a análisis.
Europa siempre ha pensado desde Europa y para Europa. Honrosas excepciones. Y,
honestamente, sin renunciar a buena parte de mis sustentos cosmovisivos, debo decir de dichas
excepciones, que aún con una universalidad que sin reclamarlo se gana su legítimo derecho no
solo a la consideración y el respeto, sino sobre todo a la acogida, fueron también pensadas desde y
para Europa. No es solo parte de un anecdotario reciente el que Leontiev A.N. le pidiera a mediado
de los setenta (obvio que del siglo pasado) a la entonces Directora de la Escuela de Psicología de
la Universidad de La Habana que un profesor del claustro de ésta visitara la Facultad Moscovita. El
casi Zar de la Psicología Rusa pedía a Hilgard (la isla de Cuba quien sabe si la pensada en la
Bahía de Newark, o para ser más exacto en la costa pacífica más cercana a la Universidad de
Stanford donde trabajaba el autor de “Teorías del aprendizaje”). No es solo anecdotario que la
octogenaria Zeigarnik me confundiera con Rolo May. La Psicología de la que todavía
conmemoramos nacimiento en Europa es una Psicología de europeos y para europeos. No lo digo
con el ánimo de rechazar, sino con el ánimo de reafirmar que sin una lectura crítica tomar su
camino conduce ineluctablemente a Roma, a la que por suerte no todos los caminos conducen,

como se creía otrora en otra visión europeocentrista. La Psicología que nació entonces en Europa
llevaba, ineluctablemente a Europa.
Entiendo el afán de Watson de “hacer lo suyo”. Su grito de guerra de 1913, con un profundo sentido
nacionalista, reclamaba una psicología pensada desde Norteamérica, para norteamericanos. Tras
su paso, los más de ochenta eminentes del siglo pasado1 intentaron hacer lo suyo, al punto de
norteamericanizar a los no suyos, para hacerlos pasar por suyos. Entiendo el fallido intento de
traducción del psicoanálisis al “inglés pensado en norteamérica” en las conocidas “Cinco
conferencias”. Entiendo incluso al interior de la propia Europa la “claustrofobia asociativa” de Freud
y tras él la enorme estela psicoanalítica: La autoexclusión judaica: enquistarse es sobrevivir. Así se
fue Köhler con sus monos a Tenerife para salvar el “pensamiento europeo científico experimental”
del pensamiento europeo “nazi fascista”. Lewin, que fue naturalizado en USA, tuvo que dejar de ser
para llegar a ser. Se fueron muchos otros. Todos pasaron cerca de nuestra isla y no lanzaron ni una
botella al mar. No importa. Somos hijos de una inseminación artificial y violenta que juntó a Kunta
Kinte con Poirot. Desde allí venimos. Sabemos de nuestra historia, de nuestro origen, de nuestro
pasado. Para saber a dónde se quiere ir es necesario saber de dónde se viene. El punto de llegada
no es solo obra de la voluntad de ir, sino de la involutad de ser. “Somos lo que seamos capaces de
hacer con lo que han hecho de nosotros”. Es así: ser es hacerse por encima de algo con ese algo.
Aunque pueda parecer lo contrario, no arremeto contra el europeocentrismo del origen de la
Psicología. Si pensáramos en el origen desde Norteamérica, si le diéramos paternidad a James, si
consideráramos que el asunto del “cuando” no puede definirse por la creación de un laboratorio,
debo decir que las cosas no cambiarían mucho. Al fin y al cabo, con esa claridad de sentipensante
Martí dice: “En América hay dos pueblos y no más de dos, de alma muy diversa por los orígenes,
antecedentes y costumbres, y sólo semejantes en la identidad fundamental humana. De un lado
está nuestra América, y todos sus pueblos son de una naturaleza, y de cuna parecida.. de la otra
parte está la América que no es nuestra …Los norteamericanos posponen a la utilidad el
sentimiento. Nosotros posponemos al sentimiento la utilidad…la sensibilidad entre nosotros es muy
vehemente. La inteligencia es menos positiva, las costumbres son más puras…”. Watson no
hubiera tenido el más mínimo “chance” en la Universidad de La Habana. Ni después del 59, ni
antes del 59. Al menos no para hacer la Psicología que dice algo de los cubanos, algo de “lo
fortuito, lo insospechado, lo insólito, lo maravilloso latinoamericano en estado bruto” al decir de
Carpentier.
La vehemencia con que la Psicología positivista, que es casi toda la Psicología, defiende y se hace
cargo del dato, para nosotros es cuando menos “artificial”. A su manera Martí expresó la
incongruencia identitaria entre un cubano, un latino en general, y la ciencia positivista: “No brotan
las mejores ideas de la meditación, sino de la improvisación. Surgen las ideas en la conversación
de una manera imprevista y espontánea, involuntariamente” Esto para el europeo, el anglosajón, es
sencillamente un pecado. Leí en Engels que los hechos siguen siendo hechos no importan cuan
falsas sean las representaciones que de ellos se hagan. Pero ¿Y quién dictamina el carácter de

hecho? ¿la ciencia o la vida? El Dr. Ernesto González Puig, profesor de profesores, hombre lleno
de amor a la vida, con el sagrado don de expresarla hasta por los poros me aconsejó: “Si quieres
morir de desengaño dedícate a la ciencia. La vida te pasará por al lado sin darte cuenta. Pero si te
dedicas a la vida, algo harás de bueno para la ciencia”. Intento hacerle caso y cada día dedicarme a
la vida. Lo digo ahora con Dostoievsky: “Hay que amar antes la vida que el sentido de la vida”.
La Psicología no se hace desde el laboratorio. Antes de llegar allí ya estaba en el que pidió
construirlo. La Psicología no es un invento. Ella existe en el lugar del que se deriva: primero existe
como realidad objetiva, luego como realidad subjetiva, más tarde, solo más tarde, viene alguien a
(des)-construirla como realidad subjetiva pensada, conceptualizada. Pueden existir buenos o malos
traductores, pero el texto original forma parte de un país, de un continente, de una época, de la que
el propio traductor es una traducción. No niego la universalidad de la ciencia, solo me la cuestiono
en su utilidad constructiva. Cómo he dicho en varias ocasiones ¿para qué queremos un líquido que
lo disuelva todo?... no encontraremos nunca que hacer con el, dónde verterlo. No niego la
universalidad del pensar, solo creo que su universalidad reside en su ser y su ser es universal solo
donde deja de ser lo que realmente es. Al fin y al cabo como magistralmente dijera Weber, “la
creencia en el valor de la verdad científica no procede de la naturaleza, sino que es producto de
determinadas culturas”. La globalización neoliberal, la que intenta imponer un nuevo orden mundial,
la que gestiona la disolución de las culturas a cambio de una “cultura globalizada Light” es sin duda
alguna una acción “contra natura”. Pero no es nueva. La globalización estaba como proyecto en la
Psicología, soy exacto, en las PsicologíaS que emergieron a fines del siglo XIX y principios del XX.
No puedo ni creer que tal psicología pueda tener otro futuro que no sea su disolución. La Psicología
creó su propio sepulturero: ella misma. Se construyó a imagen y semejanza de un proyecto sin
futuro posible. Se enquistó alejándose del mundo. Construyó su propia fosa. Hay cosas que existen
pero están muertas. Es de esa muerte de la que profetizo (vaya prepotencia) esta muerta la
psicología.
Por si esto fuera poco las luchas intestinas (por qué no, también intestinales) han tenido como fin y
principio el poder. No precisamente el poder encontrar la verdad, o el poder
Lo que necesita la psicología para vivir es (ha de ser… me gustaría que fuera) otra cosa. La
necesidad epistemológica fundamental es el respeto a la diversidad, la posibilidad y la necesidad de
la convivencia interdependiente. En la capacidad para asumir la diferencia con el otro está la de
entender la propia identidad. Creo en que si aprendemos a vivir en un mismo mundo siendo
diferentes, llegaremos a, teniendo mundos diferentes ser cada uno, para sí y para los demás, uno
mismo. En esto los latinos somos ducho. Hijos de una sola madre, pero por acaso (no tan acaso)
de la historia, de múltiples padres. No es que reconozcamos la diversidad, es que somos
diversidad. No podemos mirar (pensar, saber, decir) a nosotros mismos sin la diversidad.
Otra es la historia con la Psicología que nació a pocas cuadras del Zoológico o con un zoológico
adentro. ¿No es acaso un dato interesante que la “producción alternativa” a la psicología
hegemónica europea luzca galas sencillamente en la consideración de lo “histórico cultural” (lo que

debería ser eje común, convertido en “ventaja competitiva” o simplemente “diferencia de principio”)?
La desconsideración de las culturas de origen (uso aquí el término en su sentido más abarcador)
suma para el camino errático de la “blasónica disciplina” una epistemología destinada al fracaso, la
construcción de metáforas no solo blandas, lo que ha sido motivo de críticas desde el exterior, sino
también disfrazadas con representaciones propias de las ciencias duras que llegan a olvidar que “la
mona, aunque se vista de seda, mona se queda”. Estériles discusiones paradigmáticas que en
esencia, en la medida en que abandonan los escenarios académicos y se posicionan en los
escenarios profesionales, no son sino o sobre todo luchas de poder, luchas de “mercado” ( y no

precisamente del mercado epistemológico, sino del mercado de trabajo).
La Psicología que nació en europa nació anunciando su disolución. No lo dudo, como dice Pinillos:
“…la modernidad en que la psicología se hizo ciencia hace ya tiempo que ha dado paso a otra
distinta”. No habrá una Psicología. Habrá muchas Psicologías. La unidad del mundo radicada no en
su ser sino en su materialidad no ayuda a evitar la disolución del mundo. La unidad que necesita el
mundo es más pragmática: unidad política, unidad valorativa, unidad prospectiva. Vuelvo con Martí:
“Verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos”. He ahí una unidad proposital: mi verso y yo
estamos unidos en nuestra diversidad. La poesía no existe sin mi. Yo no soy la poesía. Muchos
pueden hacer poesía. La poesía será tan diversa como aquellos que la hagan. Lo otro es una
denominación común: poesía. Traduzcase ahora al término psicología. La Psicología se pierde
cuando va en busca de la unidad del mundo. La Psicología tiene su hipocentro en la diversidad. La
muerte es, como diría Ramonet al “pensamiento único”: “una especie de doctrina viscosa, que,
insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y
acaba por ahogarlo”.
“La creatividad media ha bajado” le escuché decir a un historiador de la Psicología en el Primer
Congreso Latinoamericano de Psicología organizado por ULAPSI, una Asociación desde la que
queremos trazar nuestros rasgos identitarios sin los norteamericanos y sin los europeos. Me parece
bien, debemos hacerlo, lo necesitamos (entonces hagámoslo). El historiador argumentaba: “Ya no
se producen tantos modelos alternativos como a principios del siglo pasado”. “Válgame Dios!” –
pensaba yo inhibido de decirlo por las reglas de una educación que me ha llegado lamentablemente
con la vejez (me lamento de ambas: de la vejez y de la educación inhibitoria). El asunto es otro. El
asunto es que ajustados a una “psicodinámica totémica” los psicólogos (a veces en un arrebato de
exceso de humildad, otras por intereses de espacio, otras por tradición, etc,) anclamos nuestras
producciones actuales en figuras prominentes. Pero hay una distancia diferenciadora mucho mayor
que la cercania entre lo que se hace con Freud y el apego al freudismo que se declara, entre lo que
significa hoy la aplicación de tecnologías conductuales y “Walden Dos”. Probablemente por eso
Vygotsky puede ser el origen de los constructivistas, de los desarrollistas, de los histórico culturales,
de los conductistas reformados, de los sovexportfilm, y de los eclécticistas ontológicos. En las
representaciones de origen y sustentación conceptual el paradigma no ha cambiado: “el líquido que
lo disuelve todo”.

No hay que ir lejos para ver que la relación prominente de los “modelos de la Psicología” es la
concomitancia, entre otras cosas porque sobre ella es más probable la estructura de poder. El 30
Congreso Interamericano de Psicología (SIP) realizado en Buenos Aires, tenía como subtítulo
“Hacia una psicología sin fronteras”: las fronteras delimitan para diferenciar. Lo que no tiene
fronteras es, a su interior indiferenciado: tenemos ahora un infinito de psicologías dentro de “una”.
Pero lo que no tiene fronteras es la psicología que se hace en Norteamérica. Ella llega a todas
partes, entra en todas partes, se mete en todas partes. La que se hace en nuestros países si tiene
fronteras: “fronteras notorias, fronteras quemantes, fronteras famosas, fronteras de hambre,
fronteras de oprobio, fronteras legales, fronteras de odio, fronteras infames” (Silvio Rodríguez.
Fronteras CD “La Expedición”) El mismo congreso de SIP promovía en su “banner” una pareja
bailando tango. ¿Será que el tango es la unidad de la Psicología? Seguramente no. Pero CIP, con
ese norteamericanismo intrínseco, parece privilegiar otra vez su mirada “folklórica de show de
cabaret” sobre nuestro contienente: “ustedes pongan “el folklore” nosotros la psicología”. Así nació
la SIP. Así creció. Trataron algunos de llevarla por otro sendero. Pero al final su paso inexorable de
prepotencia norteamericana la va “devolviendo” a su rumbo. Podemos torcerlo, si entendemos para
qué y para dónde.
En Cuba se (des)organiza HOMINIS "La Psicología y otras Ciencias Sociales y Humanas ante los
Problemas Contemporáneos". Se habla de la Psicología, como hablamos del mundo, aunque
después, en su interior se construye un “espacio conglomerado” en el que el hacer y pensar de los
psicólogos aparece como islas ajenas parapetadas en títulos, concepto, denominaciones y actores
“fans” que las defiende. Un “uni-co-verso” de cosas distintas sin interconexión proyectiva,
propositalmente fragmentado (eso sí guardando los mejores pedazos para el que reparte).
Hay otro destino posibles, si es que lo construímos. El Congreso de ULAPSI se definía “Por una
Psicología latinoamericana”. ¿Qué es una Psicología latinoamericana? ¿es un encargo de
segmentación geográfica? (si es así tendremos cinco psicologías, una por continente). ¿Por qué
queremos (necesitamos) una Psicología latinoamericana? ¿cómo nos la representamos? Se hace
mucha psicología norteamericana y europea en América latina. Se hace psicología latinoamericana
en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. Psicología latinoamericana no es lo mismo
que Psicología en América latina. La unidad de la Psicología reside en su intencionalidad, en el
sentido de su existencia. Ese es el llamado de ULAPSI (así al menos lo entiendo y me los

represento): México se levanta con AMAPSI. Desde Sucre llegan voces bolivianas en su “Primer
Encuentro Boliviano de Psicología”. Cuba convoca a la vocación latinoamericanista. Psicología
política. Psicología de la liberación. Derechis humanos y psicología. Psicología del acontecer
latinoamericano. No son los únicos. Las esperanzas se van sumando.
Cuando miramos al universo “europeo-nortemericano” de la psicología (no impora dónde ni por
quién sea hecha) cada vez más ganamos una desagradable certeza (o perversamente satisfactoria)
de que, por el rumbo que se le ha trazado desde su historia, la unidad de la Psicología residirá en
su título. Pero creo sinceramente que eso es lo de-menos. Lo de-más es qué vamos a hacer con el

mundo, qué vamos a hacer con nuestros países: “en el inicio no fue la palabra. En el inicio fue el
mundo” – esto es lo me diferencia esencialmente como creyente laico de los creyentes cristianos.
La Psicología no es una religión, no es católica. En el inicio, insisto no fue, ni puede ser puesta, la
palabra. No me canso de citar a Alfredo (amigo, argentino y psicoanalista): “De lo que estoy seguro
es que la supervivencia – de la psicología, estoy agregando yo - está ligada al respeto insobornable
por la realidad y el análisis científico y socio-político que ésta exige” (Grande A. 1996. p.93). Solo si
nos ponemos de acuerdo en “qué vamos a hacer con el mundo” (me bastaría con saber que vamos
a hacer con nuestro continente) tendremos una Psicología latinoamericana. El núcleo
epistemológico de la psicología es el sentido real de sus prácticas.
Claro que exagero. Pero en mi presente-futuro inmediato, hasta donde alcanzo ver (cada día veo
menos), la “Psicología OM” (objeto método), la “Psicología qué-cómo” desaparece. Desaparece
para dar luz a otra Psicología. Ya lo dije en un irónico escrito “La Psicología ha muerto. Larga vida a
la Psicología”2: “La Psicología ha muerto. Larga vida a la psicología. Pero no a la misma psicología,
sino a otra psicología. Ingenuos aquellos que creen que los modelos de la difunta (o en vías de
defunción) serán las alternativas para el futuro con algunas correcciones. No será la síntesis
experimental del comportamiento la alternativa adecuada para la integración de la psicología. No
será el psicoanálisis. Tampoco las invenciones pseudocientíficas de sabor a literatura para
semianalfabetos. Todo eso es fantasmagórico, ya no es más que una mueca, de mal gusto por
cierto y grotesca. Me quedo con Silo: “...humanizar es salir de la objetivación para afirmar la
intencionalidad de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la imagen y
representación de un futuro posible y mejor lo que permite la modificación del presente y lo que
posibilita toda revolución y todo cambio...el cambio es posible y depende de la acción humana” (Silo
1994. p.81)
En realidad podríamos no preocuparnos. La Psicología no se irá sola. George Stent, biólogo
molecular (ni me imagino que puede ser eso) dijo: "La ciencia como tal podría estar llegando a su
fin, no porque haya fracasado ni por las críticas de los filósofos sofistas sino porque la ciencia ha
estado trabajando de manera tan excelente que, debido a su avance tan vertiginoso, está a punto
de llegar a sus últimas fronteras. Ahora que la ciencia parece más imparable, triunfante y poderosa,
está acercándose precisamente al momento de su muerte". No quiero ser así de tajante. Prefiero
serlo un poco más. Al menos aceptemos que las metáforas con las que nos hemos constituido
como gremio reconocido ya no son suficientes. Haciendo “eco activo” (entiéndase transformador,
creativo, con luz propia) de Lakoff y Johnson , dice Clara Jasiner3 “nuestros conceptos, en términos
de los cuales pensamos y actuamos, son fundamentalmente de naturaleza metafórica… lo que
caracteriza a las metáforas es entender y experimentar una cosa en términos de otra; ellas
estructuran lo que hacemos y cómo entendemos lo que hacemos” de donde se entiende como
imprescindible “revisar nuestras metáforas referidas a la Psicología… pues las mismas, más que
dar cuenta de una realidad, nos delimitan cierto abanico posible de percepciones, nos abren

algunas posibilidades de construir el mundo y nos impiden otras; impedimento que, habitualmente,
no percibimos”.
La unidad de la pisoclogía latinoamericana (emergente, sobreviviente, creativa) quiere ser, será/es
una unidad intencional. Unidad en el hacer intencional. En esta perspectiva, consolidando un
epitafio en este fragmento de c(i)rónica de las marcas de la historia, otro aspecto se me perfila
como esencial: La definitiva preponderancia en la “co-i-nstitución” de la Psicología de su
componente profesional sobre su componente académico. Por decirlo de una manera más bien
clara, corriendo el riesgo del error: Una profesión más que una ciencia. Los problemas del hacer,
del cómo, ocupando un lugar preponderante sobre los problemas del “qué”.
Einstein nos dio un buen cuestionamiento: “Es posible que todo pueda ser descrito científicamente
pero no tendría sentido…es como si describieran a una sinfonía de Beethoven como una variación
en las presiones de onda. ¿Cómo describirías la sensación de un beso o el te quiero de un niño?”
Ya no es ciencia ficción ni novela futurista: el impacto de la informática, la computación, la
digitalización parecen ser un regalo del genio humano para llegar a la utopía científica disponible
desde antaño: si pudimos hacer a Dolly (la oveja clonada) como no podremos hacer a Doris. Pero
yo insisto, la tramoya no hace esencialmente a la obra (aunque sí al espectáculo): con dos
interruptores conectados y una señal luminosa dispuestos a la manera de un aparato weberiano o
fechneriano, se puede hacer esencialmente la misa ciencia que con los sofisticados instrumentales
que hoy disponemos (¿no hay quien sigue usando la computadora personal como si fuera su
máquina Rémington de escribir?... ahora con memoria!).
Pensemos realistamente: ¿De qué le sirve a la Psicología ser una Ciencia – ciencia para sí misma,
ciencia tradicionalmente definida? Más aún, ¿de qué le sirve a la sociedad, a las personas, a las
instituciones, que la Psicología sea una Ciencia “autofagocitaria”? Directamente de nada, “o casi
nada que no es lo mismo pero es igual”. El concepto de Ciencia Social, desde tales referentes, se
torna un contrasentido sinsentido. Desde las necesidades de la Sociedad, un privilegio innecesario.
Desde el sentido mismo de la sociedad, lo humano, entonces solo es en el encuentro con su
verdadero sentido, con su verdadero objeto que puede ser reclamada. Y esto es imposible fuera de
los escenarios de “lo real cotidiano”. La inscripción “cientificista positiva” distancia el discurso de la
Psicología del discurso de su usuario y por ende del sentido cotidiano de las prácticas. Mientras, los
usuarios, llamados con frecuencia en pertinente metáfora “los pacientes”, pacientemente, esperan
la traducción de los metalenguajes. Más aún, esperan el arribo de sus representaciones cotidianas
a la geografía conceptual de nuestros mapas cognitivos. Necesitamos entonces la construcción de
un descentramiento del pensamiento psicológico que anule la dicotomía esencialista entre lo real y
lo imaginario y desplace las fronteras de cada uno al interior de un universo único: el espacio de la
realidad. “El siglo XXI; un siglo de cambio es el tiempo para trazar, para caminar –en los ámbitos
psicológicos, particularmente- por otra historia. La historia del encuentro del sentido humano; del reencuentro consigo y con el otro”4. Sea América Latina, seamos los psicólogos latinoamericanos,
quienes hagamos “nuestra psicología” haciendo “nuestra América”.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi analisar a produtividade dos variados campos de atuação da Psicologia
nos anos de 2000 e 2001. Para cumprir este objetivo, este trabalho realiza um levantamento das
áreas do conhecimento psicológico publicado em revistas populares, ou seja, de grande circulação
nacional e revistas científicas, periódicos do campo da Psicologia. Foram selecionadas 3 revistas
populares para comparação e analisadas 777 reportagens, 13 revistas científicas e seus 529
artigos. A conclusão da pesquisa foi que a área da Psicologia Social foi a mais contemplada tanto
nas revistas populares como nas científicas. Nas revistas populares a justificativa está numa
identificação com o leitor fazendo-o participante do que lê e, assim, a comercialização da revista.
No caso das revistas científicas, o que ocorre é que essas publicações servem como veículos de

escoamento de uma produção especializada advinda, principalmente, dos programas de mestrado
e doutorado na área da psicologia social.
Palavras-chave: revistas populares, produção científica, periódicos.
Abstract
The yield of the various fields of action of Psychology within the years of 2000 and 2001 was the aim
of the present study. In view of fulfilling it, the study team made a review of psychological knowledge
fields published in popular magazines, i.e., of wide national distribution, and scientific magazines,
journals of Psychology. Three popular magazines were selected, for comparison, with 777 articles
analyzed, as were 13 scientific magazines with yours 529 articles. The research concludes that the
Social Psychology field was privileged, both in popular and scientific magazines. With popular
magazines, the reasons lie in identifying with the reader, making him part of what he reads, thus
boosting the magazine’s sales. In the case of scientific publications, it occurs that they serve as
output vehicles of a specialized yield born mainly of master’s degree and doctorate’s programs.
Key-words: popular magazines, scientific yield, publications.

I- Introdução
O objetivo deste trabalho é articular a produção de temas em Psicologia através de periódicos
científicos indexados e de reportagens divulgadas em revistas não especializadas na área, revistas
de grande circulação do país. E ainda, fazer um levantamento dos temas publicados nos periódicos
científicos por região do Brasil.
Na produção científica, a quantidade e a qualidade são aspectos centrais em qualquer área do
conhecimento, pois são indicadores do seu vigor, constituindo-se em parâmetro para sua
mensuração e caminho para o seu desenvolvimento crescente. Outros indicadores da produção de
conhecimento são a co-autoria, o índice de colaboração entre pesquisadores em nível nacional ou
internacional e o número de citações. Embora não haja uma identidade entre produção científica e
publicação, é o volume desta última um dos dados mais concretos para avaliação de sua produção
(Yamamoto, Souza e Yamamoto,1999; Yamamoto, 2000). Estima-se que cerca de 1.000.000 de
revistas científicas sejam publicadas anualmente no mundo, totalizando algo em torno de 6 a 7 mil
artigos científicos escritos diariamente (Yamamoto, 2001). Nos últimos anos, tem havido uma
preocupação não só com o aumento da quantidade da produção científica, mas também com a
qualidade dos periódicos, sobretudo associada à avaliação do sistema de pós-graduação e aos
trabalhos docentes (Yamamoto, Menandro, Koller, LoBianco, Hutz, Bueno e Guedes, 2002).
Em um estudo sobre a produção científica stricto sensu em psicologia editada em revistas
científicas indexadas dentro de um conjunto de bases internacionais, Glänzel e Schubert (1985,
citado por Yamamoto et al.,1999) indicaram uma participação brasileira de apenas 0,47% do total
das publicações. Gibbs (1995), Silva e Baffa Filho (2000) também apontaram este mesmo

percentual tomando como base o ano de 1989. Gibbs (1995) caracteriza a produção científica
latino-americana como sendo de baixa visibilidade quando comparada à produção de outras
origens, já que cerca de 70% dos seus periódicos não estão incluídos em qualquer indexador
internacional. Oliveira (1998) constatou que a produção científica brasileira em psicologia
representa 1,3% do total de pesquisas de nosso país e de 0,3 % no exterior entre os anos de 1992
a 1996.
Uma segunda forma de divulgação dos temas em psicologia apresenta-os mesclados a assuntos
da vida cotidiana sem preocupação com fundamentação teórica e com dados empíricos que os
comprovem, espelhando e realimentando uma visão popular da psicologia.
Sendo a produção de temas em Psicologia um assunto relevante e alvo de muitos estudos (ver
Yamamoto et al., 1999; Yamamoto, 2000; Yamamoto, 2001; Yamamoto et al. 2002), nesta
pesquisa, o interesse incidiu na comparação da divulgação do conhecimento psicológico, tanto dos
periódicos científicos indexados como das reportagens divulgadas nas revistas populares em
circulação no país, além de traçar um perfil do primeiro tipo de publicação nas diversas regiões
geográficas do Brasil.
Os periódicos científicos distinguem-se das revistas populares, principalmente, porque apresentam
estudos e teorias que resultaram de uma metodologia científica, feitos por profissionais da área e
com interesses específicos. Periódicos científicos atingem um conjunto restrito de leitores com
interesses específicos, leitores esses que também podem integrar o conjunto de consumidores de
revistas populares. Tanto os artigos científicos quanto reportagens das revistas populares
encontram-se veiculados na internet. Além dessa possibilidade, os periódicos científicos estão
disponíveis apenas nas bibliotecas de instituições de pesquisa e universidades, enquanto as
reportagens das revistas populares são acessíveis em qualquer banca de jornal no Brasil.
As publicações das revistas populares não têm uma preocupação com a metodologia científica,
mas sua principal função é divulgar teorias informais acerca do contexto onde o indivíduo se insere,
informando-o do que poderia acontecer nas mais variadas situações e proporcionando-lhe mais
segurança através do conhecimento. As revistas populares expõem o ambiente cultural, o modo
como as pessoas vivem, seus valores e são fatores que influenciam o comportamento dos
indivíduos. A formulação de modelos é essencial para seu bem-estar devido às constantes e
rápidas mudanças que perpassam nossa sociedade.
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise dos variados temas de atuação da
Psicologia nos anos de 2000 e 2001. Comparar as reportagens das revistas populares em
circulação e dos artigos científicos em Psicologia permite o conhecimento de quais áreas da
psicologia estão sendo mais exploradas tanto nas revistas populares quanto nos periódicos
científicos. Existiria congruência dos temas contemplados nas publicações desses dois tipos de
veículos? E ainda, as regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil apresentariam perfis
diferentes quanto às áreas da Psicologia de maior e menor divulgação nos periódicos científicos
indexados?

II- Metodologia
Instrumentos
Foram utilizados dois instrumentos de classificação, o primeiro, o quadro de áreas e sub-áreas de
conhecimentos em Psicologia do CNPq para classificação da área de pertinência de todas as
reportagens e artigos científicos, e o segundo, uma ficha construída para seleção e categorização
das reportagens de revistas populares. Nos periódicos científicos não houve a necessidade de
seleção de artigos, já que todos eram da área da Psicologia. Por isso, só foi utilizada a seção de
categorização desta mesma ficha.
Os critérios estabelecidos para seleção de reportagens ou artigos a serem considerados para
categorização exigiam que a matéria ocupasse uma página inteira, e que o exame de seu conteúdo
permitisse atribuir três palavras-chave pertinentes ao campo da Psicologia, além de somar pelo
menos três pontos, consideradas as possibilidades de pontuação que se seguem. Quando o tema
central é da área psicológica – 5 pontos; quando dois temas subjacentes são da área psicológica –
3 pontos; quando um tema subjacente é da área psicológica – 2 pontos; quando existe depoimento
de psicólogo – acréscimo de mais um ponto aos já obtidos. Quando a reportagem atinge a
pontuação mínima estabelecida para seleção tanto no item temático quanto no item palavras chave,
como pertinente à área psicológica, a reportagem é selecionada e, ao final, é categorizada a sua
pertinência a alguma área da psicologia, segundo a tabela do CNPq – áreas da Psicologia.
O CNPq categoriza as grandes áreas de conhecimento, estando a Psicologia inserida na grande
área de Ciências Humanas. A Psicologia abrange dez diferentes especialidades de conhecimento,
que são as utilizadas nesta pesquisa, para classificar os artigos científicos e as reportagens
populares, a saber; 1– Fundamentos e Medidas em Psicologia; 2– Psicologia Experimental; 3–
Psicologia Fisiológica; 4– Psicologia Comparativa; 5– Psicologia Social; 6– Psicologia Cognitiva; 7–
Psicologia do Desenvolvimento; 8– Psicologia do Ensino e Aprendizagem; 9 – Psicologia do
Trabalho e Organizacional 10 –Tratamento e Prevenção psicológica.
Material
Os periódicos selecionados para a pesquisa eram indexados em bancos de dados nacionais ou
internacionais, critério este utilizado como indicativo de reconhecimento acadêmico. Todos os
periódicos utilizados nesta pesquisa eram indexados pela Psycinfo, Lilacs ou Scielo. O banco de
dados PsycINFO reúne a literatura na área de Psicologia desde 1987 até o presente, estando
vinculado à American Psychological Association – APA. A Lilacs compreende a literatura relativa às
Ciências da Saúde e é uma base de dados da cooperativa do Sistema Bireme / Centro Latino
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. O Scielo é uma biblioteca eletrônica
que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros – Scientific Electronic
Library Online.

Foram contabilizados 50 periódicos indexados distribuídos nas várias regiões e estados do Brasil,
com exceção da região Norte. Na região Sul são editados 08 (16%) periódicos indexados que estão
distribuídos entre os estados do Rio Grande do Sul com 05 periódicos e do Paraná com 03
periódicos. A região Sudeste é a que reúne grande concentração de periódicos indexados em três
de seus estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com respectivamente 28, 08 e 02
periódicos indexados cada um.
O estado de São Paulo é aquele que apresenta maior concentração de edição de periódicos
científicos indexados - 28 (56%) - confirmando a idéia de que os grandes centros urbanos reúnem
centros universitários com uma eficaz produção científica. O estado do Rio de Janeiro apresenta 08
periódicos científicos indexados, o equivalente a 16% das edições e quase a quarta parte da
produção encontrada no estado de São Paulo. Yamamoto et al. (1999) e Silva e Baffa Filho (2000)
já haviam detectado que a produção científica no Brasil era mais concentrada na região Sudeste:
eixo São Paulo – Rio.
Na região Nordeste os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará têm, cada um deles, um
periódico científico indexado. Na região Centro-Oeste apresenta-se o Distrito Federal com dois
periódicos indexados.
Não foi encontrado periódico indexado em qualquer estado da região Norte.
Do total de 50 periódicos científicos indexados decidiu-se utilizar 13 (atendendo critério de 25%).
Das regiões Sudeste e Sul, que reúnem, respectivamente, 76% e 16% dos periódicos, foram
selecionados 9 (Sudeste) e 02 (Sul). As regiões Nordeste e Centro-Oeste reúnem, cada uma, 4%
dos periódicos, o que levou à seleção de 01 periódico de cada região, para que ambas estivessem
representadas.
Em 1998, a partir da solicitação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e da iniciativa da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) foi
criada uma comissão para avaliação das revistas científicas em psicologia, tendo sido este
trabalho, realizado em duas etapas (março de 1999 e setembro de 2000). Os periódicos foram
avaliados em vinte e oito itens por uma comissão formada por especialistas na área, mas foram
classificados a partir de quatro itens extraídos da escala geral e cuja pontuação utilizamos para
seleção dos periódicos científicos indexados participantes desta pesquisa.
Para seleção dos periódicos científicos indexados desta pesquisa utilizou-se a avaliação da
CAPES-ANPEPP (Sabadini e Sampaio, 2000) priorizando três critérios, a saber: 1) serem editados
em 2000 e 2001; 2) terem circulação nacional em 2000; 3) terem melhor escore de qualidade
(média 1999/2000).
Segundo a avaliação CAPES – ANPEPP, a revista de melhor escore da região Nordeste é “Estudos
de Psicologia” da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. A região Centro-Oeste é
representada por “Psicologia: Teoria e Pesquisa” da Universidade de Brasília – UnB. A região
Sudeste, no Rio de janeiro, por “Arquivos Brasileiros de Psicologia” da Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ e “Revista do Departamento de Psicologia - UFF” da Universidade Federal

Fluminense. Na mesma região, em São Paulo, por “Cadernos de Psicologia” e Temas em
Psicologia” (ambos da Sociedade Brasileira de Psicologia, sediada em Ribeirão Preto), “Psicologia
USP” (Universidade de São Paulo), “Revista Estudos de Psicologia” (PUC-Camp), “Paidéia” (USP,
em Ribeirão Preto), “Boletim de Psicologia” (Sociedade de Psicologia do Estado de São Paulo) e
“Psico-USF” (Universidade São Francisco, em Bragança Paulista). A região Sul está representada
por “Psicologia: Reflexão e Crítica” da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e
“Psicologia em Estudo” da Universidade Estadual de Maringá – UEM.
Estes periódicos evidenciam a pouca quantidade de produção científica, seja porque sua produção
é onerosa, ou pela escassa utilização que têm entre os próprios especialistas da área (Aguiar
Netto, 1988). Foram elas escolhidas para fazer parte desta pesquisa, pois representam a produção
científica em Psicologia em diferentes regiões do Brasil. Krgyzanowski e Ferreira (1998) apontam
ainda que há irregularidade na publicação e distribuição dos periódicos, falta de normatização dos
artigos e dos periódicos e ausência de corpos editorais e consultores qualificados.
Sobre as revistas populares participantes desta pesquisa, sua participação obedeceu aos seguintes
critérios: terem circulação nacional; serem revistas similares no seu formato, periodicidade, público
alvo, editoração e vinculação com editoras diferentes. As três revistas populares serão designadas
“X”, “Y”, e “Z” evitando-se sua identificação por serem produtos comerciais.
A delimitação dos anos de 2000/2001 foi uma escolha baseada em dados atuais procurando
visualizar o que circula hoje no país pertinente ao conhecimento de psicologia.
Procedimentos
Para a seleção e categorização das reportagens das revistas populares avaliadas quanto à
pertinência de seu conteúdo à área psicológica foi utilizada a seguinte metodologia: leitura completa
de seu conteúdo por dois especialistas, 1 doutor em psicologia e 1 mestre em psicologia; avaliação
do conteúdo como pertinente ou não à área psicológica; organização cronológica em que as
revistas foram editadas (4 exemplares mensais) e classificação de cada reportagem. Cada
reportagem só podia ser classificada em uma única área de conhecimento da psicologia. Ainda que
alguma pudesse ser veiculada a mais de uma área, era classificava na área de maior ênfase.
Quanto aos artigos científicos, realizou-se a seleção apenas dos periódicos. Para classificar tanto
os artigos dos periódicos científicos como as reportagens das revistas populares, quanto à
pertinência à área psicológica, foi utilizada a classificação determinada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para a Psicologia.
III- Resultados e Discussão
III.1. Análise das Revistas Populares por Área da Psicologia
A seleção resultou em quantidades diferentes de reportagens para cada revista popular: 387 na
revista “X”, 178 na “Y”, e 212 na “Z. O histograma abaixo demonstra o perfil por área de
conhecimento da Psicologia das três revistas:

Histograma I
Número de Reportagens das Revistas Populares Classificadas
Por área de conhecimento da Psicologia dos anos de 2000 e 2001

Como se pode notar no histograma, a área mais privilegiada das revistas populares foi a Psicologia
Social (53,28%, N= 414), seguida da área de Tratamento e Prevenção (18,40%, N= 143). Isso pode
ser justificado porque a Psicologia Social e a área de Tratamento e Prevenção contemplam focos
de interesses próprios do cotidiano das pessoas, aproximando as vivências do dia a dia dos
estudos teóricos sobre, por exemplo, a violência, a educação, a justiça, saúde física e psíquica, o
que poderia indicar um reflexo do momento social, da cultura física do corpo e da influência de
assuntos que promovem a sintonia mente/corpo como indispensáveis para uma boa qualidade de
vida. Sua maior divulgação pode se dar devido a esta íntima relação em que os indivíduos se vêem
inseridas no que é retratado. Além disso, estas áreas atendem a demanda de seus leitores, aos
anseios e as expectativas da população, explicando muitos dos problemas sociais e de saúde
imediatos do cotidiano das pessoas.
As áreas menos contempladas foram Psicologia do Trabalho e Organizacional e Psicologia
Fisiológica (9,27%, N= 72 e 9,91%, N= 77, respectivamente); Fundamentos e Medidas, Psicologia
Comparativa (ambas com 0,39%, N = 3), Psicologia Cognitiva (0,51%, N= 4), Psicologia
Experimental (2,32%, N = 18), Psicologia do Ensino e Aprendizagem (2,57%, N= 20), Psicologia do
Desenvolvimento Humano (2,96%, N= 23), estas últimas refletindo áreas de saber psicológico
menos compartilhadas com o senso comum.
A procura por leitura de reportagens divulgadas pelas revistas e jornais populares em circulação no
país justifica-se pela necessidade que o homem tem de compreensão dos seus próprios
pensamentos, sentimentos e comportamentos para sentir-se mais seguro e feliz, procurando
explicação para seus anseios nestes textos escritos numa linguagem menos técnica e mais

compreensível para ele como leigo. Pode-se referir a estes textos como as teorias implícitas sobre
o conhecimento em Psicologia, no qual predominam as que são compartilhadas por um grupo de
pessoas (Brochier,1999).
III.2. Análise Geral dos Periódicos Científicos Indexados por Área da Psicologia
Os 13 periódicos científicos representam as diversas regiões do Brasil e, portanto, suas
diversidades inerentes. Todos os periódicos somaram 529 artigos científicos. O perfil das áreas da
Psicologia publicado nos periódicos científicos fica bem visualizado no histograma abaixo:
Histograma II
Número de Artigos dos Periódicos Científicos classificados
por Área de Conhecimento da Psicologia dos anos de 2000 e 2001

No histograma está claro que a área da Psicologia Social é a que mais teve artigos (30,25%, N=
160). Em seguida, três áreas se destacaram, a saber: a Fundamentos e Medidas (17,20%, N= 91),
Tratamento e Prevenção (15,50%, N= 82) e Psicologia Cognitiva (13,24%, N= 70). As outras áreas
tiveram pouca representatividade, como a Psicologia do Ensino e Aprendizagem (7,18%, N= 38),
Psicologia Experimental (5,48%, N= 29) e Psicologia do Desenvolvimento (4,91%, N= 26). As áreas
com menos publicação foram a da Psicologia do Trabalho e Organizacional e Psicologia Fisiológica
(ambas com 2,83%, N= 15 e a Psicologia Comparativa (0,57%, N= 3).
Os resultados relativos às áreas encontradas nas revistas científicas demonstram, em grande parte,
o escoamento da produção intelectual dos mestrados e doutorados do nosso país. Dos 46 cursos
de pós-graduação em Psicologia no Brasil, 17,4% são explicitamente de Psicologia Social e 21,7%
são das áreas de Saúde, explicando o alto percentual também em Tratamento e Prevenção. Muitos
outros programas, porém, sobre a rubrica geral de Psicologia, apresentam em sua maioria áreas de

concentração em clínica, social e saúde, deixando, apenas, 26% das propostas de mestrado e
doutorado contemplando todas as demais áreas da Psicologia, o que pode ser relacionado ao alto
número na área de Fundamentos e Medidas, o que inclui a construção e validação de medidas
psicológicas, história e sistemas em Psicologia, toda a metodologia, instrumentação e equipamento,
além de técnicas de processamento estatístico, matemático e computacional em Psicologia. Sendo
assim, é natural que encontremos, prioritariamente contempladas nos periódicos científicos, as
áreas da Psicologia Social, Fundamentos e Medidas e do Tratamento e Prevenção.
III.3. Análise Específica por Região do Brasil dos Periódicos Científicos Indexados por Área da
Psicologia
Esta análise foi feita com os 13 periódicos científicos indexados e seus 529 artigos divididos por 4
regiões brasileiras: o Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste. A região Norte ficou excluída da
análise porque não foi encontrado periódico indexado em qualquer estado da região.
III.3.1. Região Nordeste
Histograma 3
Número de Artigos dos Periódicos Científicos da Região Nordeste Classificados por Área de
Conhecimento da Psicologia dos anos de 2000 e 2001

A área que mais se destacou foi a Psicologia Social (30,30%, N= 10), seguida da Psicologia do
Ensino e Aprendizagem (18,18%, N= 6) e Psicologia Cognitiva, Psicologia do Trabalho e
Organizacional, Tratamento e Prevenção (12,12%, N= 4). Não houve artigos nas áreas da
Psicologia Fisiológica e Psicologia Comparativa. Já as outras, o percentual foi baixo: Psicologia

Experimental (9,09%, N= 3), Fundamentos e Medidas e Psicologia do Desenvolvimento (ambas
3,03%, N= 1).
III.3.2. Região Sul
Histograma
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Número de Artigos dos Periódicos Científicos da Região Sul Classificados por Área de
Conhecimento da Psicologia dos anos de 2000 e 2001

Na região sul, Psicologia Social (29,08%, N= 41) e Psicologia Cognitiva (24,11%, N= 34) foram as
áreas de maior produção científica. Nas áreas de Fundamentos e Medidas e de Tratamento e
Prevenção houve publicação (14,18%, N= 20 e 11,35%, N= 16, respectivamente). Nas outras
áreas, o percentual foi baixo, mas em todas houve algum trabalho publicado: Psicologia do
Desenvolvimento (7,09%, N= 10), Psicologia Fisiológica e Psicologia do Ensino e Aprendizagem
(ambas 4,25%, N= 6), Psicologia Experimental (3,55%, N= 5), Psicologia do Trabalho e
Organizacional (1,42%, N= 2), Psicologia Comparativa (0,71%, N= 1).
III.3.3. Região Sudeste
Histograma 5
Número de Artigos dos Periódicos Científicos da Região Sudeste Classificados por Área de
Conhecimento da Psicologia dos anos de 2000 e 2001

A região sudeste teve como área predominante a Psicologia Social (30,42%, N= 94), seguida da
área de Tratamento e Prevenção (20,71%, N= 64) e Fundamentos e Medidas (17,47%, N= 54). As
áreas restantes obtiveram percentuais baixos, mas não houve nulidade: Psicologia Cognitiva
(8,41%, N= 26), Psicologia do Ensino e Aprendizagem (7,77%, N= 24), Psicologia Experimental
(6,47%, N= 20), Psicologia do Desenvolvimento (3,89%, N= 12), Psicologia Fisiológica (2,59%,
N=8), Psicologia do Trabalho e Organizacional (1,94%, N= 6), Psicologia Comparativa (0,32%,
N=1).
III.3.4. Região Centro-oeste
Histograma
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Número de Artigos dos Periódicos Científicos da Região Centro-oeste Classificados por Área de
Conhecimento da Psicologia dos anos de 2000 e 2001

As áreas de maior evidência foram a Fundamentos e Medidas (36,21%, N= 21) e Psicologia Social
(29,31%, N= 17). Na área da Psicologia Cognitiva, algumas produções foram publicadas (13,80%,
N= 8), mas nas outras o percentual foi baixo e nulo: Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do
Trabalho e Organizacional (ambas com 5,17%, N= 3), Psicologia do Ensino e Aprendizagem,
Tratamento e Prevenção (3,45%, N= 2), Psicologia Experimental, Psicologia Fisiológica (1,72%, N=
1) e nulidade para Psicologia Comparativa.
IV- Considerações finais
Existe uma consonância no que diz respeito à área da psicologia mais difundida, tanto nos meios
de comunicação populares quanto nos científicos, apesar de atribuirmos causas diferentes a esta
aparente coincidência. No caso das revistas populares, uma identificação com o leitor que faz com
que a revista comercialize o tema fazendo com que o indivíduo sinta-se partícipe do que lê; no caso
das revistas científicas, veículos de escoamento de uma produção especializada, advinda,
principalmente, dos programas de mestrado e doutorado na área da Psicologia Social.
Na análise dos periódicos científicos indexados das diferentes regiões geográficas do Brasil, notase também uma tendência para um maior número de publicações na Psicologia Social, porém, com
uma maior distribuição de produção em outras áreas também, o que não ocorreu com as revistas
populares.
A categorização das reportagens e dos artigos serviu para dar uma visão ampla de como os temas
da Psicologia estão distribuídos nos veículos de comunicação. Além disso, foi uma contribuição no
sentido de colocar em ênfase a produção de conhecimento psicológico no Brasil, não só nos meios
formais – nos periódicos científicos – como também nos meios onde leigos também têm acesso –
as revistas populares.
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Resumen
Este trabajo estudia los cambios de Habitabilidad de la Vivienda Rural (VR) en una región de
expansión demográfica que acelera el paso de lo rural a lo urbano. La teoría deriva de la Psicología
Ambiental y la Antropología. Son conceptos básicos la habitabilidad y las variables Operatividad y
Funcionalidad que influyen en ella. Se realizó en Texcoco- México por el grave problema de
sobrepoblación de crecimiento, el la Zona Metropolitana de la ciudad de México, y la falta de
atención a la VR. Participaron seis comunidades, dos de cada zona ecológica del Municipio. La
metodología combinó métodos cualitativos y cuantitativos. Los resultados fueron socioeconómicos y
psicológicos relacionados con ambientes construidos en conjunto revelan: La secuencia de cambios
del proceso de urbanización en las VR, sus relaciones con las actividades domésticas y productivas
de las familias, y sus preferencias en las innovaciones que derivan de los modelos arquitectónicos
de viviendas urbanas.
Palabras clave: Cambios, habitabilidad, vivienda rural, urbanización

Introducciòn
El problema de investigación se ubica en el marco de la Psicología Ambiental, especialidad
relativamente nueva. Las primeras definiciones fueron amplias refiriéndose sólo a las relaciones del
ser humano con su ambiente, lo que ha permitido el aporte de diferentes corrientes y enfoques de
la psicología (Corral, 2001) En este caso se considera al ser humano como sujeto de relaciones,
capaz de orientar su propio desarrollo, dadas sus capacidades cognoscitivas y emocionales. En
lugar de ambiente, se opta por el concepto de entorno, considerando que es parte del ambiente con
el que las personas tienen contacto y conocimiento. Así se estudió una interacción mutuamente
influyente entre las personas, familias rurales y su vivienda, incluyendo el solar.
El objetivo fue comprender los cambios en la Habitabilidad de la Vivienda Rural (VR) en una región
de expansión demográfica que acelera el paso de lo rural a lo urbano. El estudio de la vivienda
como espacio construido por el ser humano para cubrir sus necesidades biológicas y sociales ha
sido objeto de investigación en diferentes ciencias, (Arqueología, Sociología, Antropología y
Arquitectura), ahora se suma la Psicología.
Habitabilidad de la Vivienda
Este trabajo deriva del Modelo teórico construido por Mercado, Ortega, Luna y Estrada (1995) el
cual estudia las relaciones entre una serie de variables que otros autores, no mexicanos han
estudiado. La aproximación teórica que deriva de esos estudios abarca tres dimensiones:
Evaluación con visión cognoscitiva; Activación relacionada con el nivel de conciencia que el
individuo logra para hacer decisiones y activar su organismo; y Control o grado de dominio que
percibe tener sobre su entorno. Este Modelo establece la relación entre una variable dependiente,
Habitabilidad de la Vivienda y diez variables independientes (estado emocional, placer, activación,
control, seguridad, operatividad, privacidad, funcionalidad, significatividad, e inteligibilidad).
Aun cuando el autor piensa que dar una definición de Habitabilidad sería un acto reduccionista por
su complejidad para efectos de investigación la considera como: “El grado en que la vivienda se
ajusta a las expectativas, necesidades, patrones de vida y preferencias de sus moradores” (opus cit
p 8: 2) Este artículo solo reporta el comportamiento l de las que permiten movilidad: Operatividad y
Funcionalidad. Tanto el concepto general de Habitabilidad, como de las variables, son
comprensibles partiendo de la capacidad cognitiva prima (la percepción3) de la persona en este
caso de lo construido, de sus necesidades, relaciones y recursos.
Para Landàzuri (2002) la habitabilidad la componen la adaptación antropométrica, las instalaciones
sanitarias y servicios, el acondicionamiento climático, térmico y acústico, la iluminación,
organización de los escenarios de las habitaciones dentro del conjunto de la casa. Gifford, (1997)
opina que los residentes arreglan y decoran sus interiores de acuerdo a patrones que revelan
dimensiones de mantenimiento: tales patrones tienen que ver con la clase social y status marital.
En el modelo de Mercado y col. (1995) se identifican dos variables como el marco que da un lugar y
hace funcionar a la vivienda: Operatividad y Funcionalidad. La primera queda clara con su

especificidad dentro de las capacidades psicomotrices de los habitantes, pero también influye en
los comportamientos de adaptación y arraigo, básicos cuando se trata de población rural que está
siendo vulnerable ante la expansión de las ciudades y la posibilidad de emigración. Por ello sentir el
espacio de su vivienda y calcular sus movimientos, recae en el bienestar que se deriva de la
realización provechosa de sus actividades especificas e idiosincrasia del sector primario.
La Funcionalidad cubre cada parte de la vivienda con relación a las actividades que realiza dentro
de ella; presupone comprensión de los requerimientos de las actividades, además de las
necesidades de los habitantes, concomitantes a los diferentes roles que desempeñan en la familia y
la integración de la misma para la satisfacción de necesidades y carencias.
El estudio de Mercado y colaboradores arriba citado, condensan las características de la vivienda
estudiadas en un micro ambiente, sin los aspectos que la rodean (vecindario, seguridad exterior,
servicios cercanos entre otros) En este estudio, se acepta el concepto de micro ambiente
considerando tanto el interior, como el entorno más cercano de la VR, el solar; dado que sus
habitantes interactúan y desarrollan actividades productivas y domésticas en una unidad
habitacional dotada de espacios internos y espacios externos. También considera que la VR como
micro ambiente participa y se interrelaciona con otros ambientes semejantes o mayores, por lo que
se le ubica inserta en la dinámica que describe la Ecología del Desarrollo Humano (Bronfenbrenner,
1987) Este autor construye un marco científico para el estudio de la acomodación mutua y
progresiva entre un ser humano en crecimiento y las propiedades cambiantes de los escenarios
inmediatos en los que vive, en tanto este proceso se ve afectado por las relaciones entre
escenarios y por contextos más amplios en los que los escenarios están anidados (Almeida, 2005)
Dicho marco está constituido por cuatro niveles de sistemas ambientales estrechamente
interrelacionados, con jerarquías distinguibles que constituyen el entorno: El primero es el micro
sistema, en este caso la VR, a la cual se le puede aplicar con toda propiedad la definición del micro
sistema, en el sentido de Mercado, complementado con el de Bronfenbrenner, de tal manera que
podemos ubicar en la VR patrones de actividades, roles y relaciones interpersonales que los
miembros de la familia en desarrollo experimentan en un entorno determinado, con características
físicas y materiales particulares. El meso-sistema comprende las interrelaciones de dos o más
entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, en este nivel se identifica a los
habitantes de la VR en intercomunicación con otras familias y su comunidad. El exo-sistema se
refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo,
pero que las acciones de éste le afectan, en el problema de estudio es el crecimiento de la
población. El macro sistema se refiere a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas
de menor orden (micro, meso y exo) en el cual se puede identificar la subcultura de una región o
población, en este caso el Municipio de Texcoco.

Problema de estudio
El Municipio de Texcoco tiene problemas de sobrepoblación que demanda servicios urbanos, desde
agua, electricidad, drenaje, hasta comercios, mercados, escuelas y fuentes de trabajo. Por su
crecimiento desordenado las Unidades Habitacionales de interés social aparecen en terrenos que
antes eran cultivados y los moradores se diferencian en su comportamiento hacia los recursos
naturales, en especial agua y tierra; estilos de vida y actitudes de protección ambiental. Los
originarios del lugar se resisten a cambiar sus costumbres, resistencias que como hipótesis es
mayor en los lugares más apartados del Municipio y que éstas se podrán observar en la VR y su
empleo en la ejecución de estrategias de sobrevivencia relacionadas con la producción.
Conceptos antropológicos de Vivienda Rural
Las familias que habitan las VR son diferentes en su composición y funcionamiento económico a
las urbanas, sus miembros tienen una fuerte interacción; un porcentaje alto vive en familia
extensa.4 La familia urbana es predominantemente nuclear5; en la primera, sus miembros
participan en la actividad económica agropecuaria con acciones complementarias; en la segunda,
los trabajos de sus miembros no son complementarios, aun cuando todos contribuyan a la
economía familiar.
Los estudios antropológicos explican la complejidad de la VR por sus espacios internos y externos
complementarios, relacionados con sus actividades de reproducción biológica, social y cultural, y
los requeridos de la producción agropecuaria; incluyendo las relaciones económicas, sociales y
culturales que de ella derivan. Esta unidad se entiende como patrón cultural, preservado por la
organización del espacio que permite desarrollar distintas actividades (Damián, 1991). En la lógica
campesina, la VR está directamente ligada a la producción de sus condiciones materiales y
espirituales de vida y a la reproducción de su condición campesina (Concheiro, 1991) La
producción es para autoconsumo y venta, y determina el uso de la vivienda incidiendo en el diseño,
organización espacial, manejo y mantenimiento (Thorner, 1979) En ocasiones, el espacio de la
familia extensa desborda el espacio residencial por las características de la Unidad Económica
Campesina (UEC), Quesnel, Lerner y Lomnitz, (1975) citados por De Oliveira y Salles, (1982); Wolf,
(1978); Bonfil, (1997) porque la reproducción de la fuerza de trabajo familiar se relaciona con
estructuras económicas fuera de su espacio (Schteingart y Solís, 1995) La relación de las UEC en
la economía global y las fluctuaciones de mercado, ligadas a los ciclos productivos agropecuarios
obliga a la familia a: 1) Crear espacios de almacenamiento de alimentos, insumos y aperos
agropecuarios (Chayanov, 1974; Galeski, 1977; Thorner, 1979) generalmente pasillos o cuartos, en
casos extremos implica la instalación de máquinas o material para maquila o artesanía. Es común
que a la división del trabajo corresponda la ampliación de la VR y la aparición de lugares
específicos para actividades económicas como talleres o tiendas (Guzmán, 1991) 2) Desarrollar
estrategias de adaptación que afectan la VR como bien de consumo y de infraestructura (Wolf,
1978).

Metodología
Variables Operatividad y Funcionalidad, se adoptaron las definiciones con las que ha trabajado
Mercado y col: La primera es “la facilidad de movimiento psicomotriz en la vivienda; la facilidad y
rapidez con que realiza sus actividades en la vivienda” (opus cit p 58:3) Se exploró pidiéndoles a los
entrevistados que relataran sus actividades de un día normal en su casa y la facilidad de
desplazamiento que tienen en ella. Se evitó hablar de rapidez, porque implica al concepto del
tiempo que tiene diferente sentido en las comunidades rurales que en las ciudades. La
Funcionalidad “explora la facilidad de las actividades, donde la organización que se le dé al
espacio, de acuerdo a la percepción de los habitantes, sea congruente con los movimientos que se
tengan que hacer para la realización de las actividades.” (Opus cit p 83: 4)
Elección de pueblos y participantes. Con base a las zonas ecológicas del Texcoco que describe
Martinez (2003) se eligieron 6 poblados: En la zona lacustre no hay asentamientos humanos, se
escogieron los que aparecen en los límites con la zona urbana-rural (Tocuila y Cuautlalpan). En la
zona al pie de la sierra, Huexotla en los límites de la zona anterior y Tequesquinàhuac que colinda
con los límites con la zona de la Sierra, Tecuanulco al inicio y Amanalco mas alejado de todos.
En cada poblado se eligieron 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, el criterio fue que la familia
tuviera actividad agropecuaria significativa.
Instrumentos
1) Encuesta socioeconómica: para los datos generales, composición y actividades económicas de
la familia, y servicios de la casa. 2) Entrevista focalizada: con guía a partir de los contenidos de la
Escala de Mercado y col. (1995) y el conocimiento empírico por parte de la autora de las
características de la población de la región estudiada. No se usó la escala por que podía limitar las
respuestas ya que fue elaborada para identificar y medir características de las casas urbanas y el
objetivo de esta investigación era comprender sus características y cambios, no medirlos. 3)
Croquis de la casa: antes o después de la entrevista se solicitaba al entrevistado dibujara un
croquis de su casa, con el fin de entender mejor sus descripciones.
Análisis Se combinaron métodos cualitativos y cuantitativos: Para la encuesta estadísticas
descriptivas (promedios y porcentajes), estadísticas de comparación “t” de Student y X2: Chi
Cuadrada (Siegel y Castellan, 1995) Para el contenido de las entrevistas se trabajó con sus
transcripciones y se identificaron las categorías de respuestas y sus frecuencias. Con ellas se
emplearon

estadísticas

descriptivas,

Multidimensional (Arce, 1994)

no
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y
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Resultados
Socioeconómicos
La edad promedio de entrevistados fue de 39.7 años. Casados 72.3%, solteros 21.8%, viudos 3.4%
y unión libre 1.7%. No hubo diferencias en escolaridad (7.9 años), ni en habitantes por casa (5.9),
Amanalco tuvo 7.4. Viven en familia extensa 54.2% y nuclear 45.8%. En Amanalco hay más
familias extensas; en Tequexquinàhuac más redes parentales.
El 71.7% tiene tierras, (43.5% ejidales, 31.8% comunales y 24.7% pequeña propiedad), en
promedio 1.3 hectárea por familia. Amanalco, Tecuanulco y Tequexquinàhuac tienen más, los 2
primeros más comunal. Tequexquinàhuac, Tocuila y Cuautlalpan más ejidal, y Huexotla más
pequeña propiedad y ejidal. El 67.5% se emplean en la agricultura, en Amanalco, Tecuanulco y
Tequexquinàhuac se dedican más a esta actividad. El 16.7% tiene ganado, sobresalen Amanalco
(autoconsumo) y Cuautlalpan, (comercio, productos y autoconsumo) Explotan el bosque el 0.8% en
Amanalco y el 1.7% renta sus tierras (Tocuila y Cuautlalpan). Hay invernaderos comerciales en
Tecuanulco (1), Tequexquinahuac(8) y Cuautlalpan (2) El 28.6% tiene camioneta y 25.2% coche. El
90% de las VR tienen animales domésticos; el 77.5% de granja; 31.9% borregos; 23.5% puercos;
19.2% vacas, becerros y toros.
El 37.5% de jefes de familia se dedican a la agricultura, madres 1.8%, hijos menores de 18 años
estudian y 3.2% ayudan; los mayores se incorporan a los servicios 12%. El 27.5% de los jefes de
familia son asalariados, madres el 76.8%, el 65.9% de nueras hace labores domésticas.
El promedio de construcción de las VR es de 34.04 años, el mínimo 3 y el máximo 100 o más. Las
últimas modificaciones en promedio son hace 6.08 años, el período máximo 40 años. No hubo
diferencias estadísticas en materiales de construcción, pero en Amanalco 4 (3%) están construidas
con lámina, madera, cartón y asbesto.
En Amanalco hay menos infraestructura, en especial de drenaje, los ocupantes del 40% de las
casas defecan al aire libre. Las casas carecen de equipamiento en la cocina y baño, conservan la
cocina de humo y el temascal. En Tecuanulco está completa la red de drenaje, y todas las casas
tuvieron W.C., letrina o fosa séptica. En Tequexquinàhuac 18 casas tienen drenaje y W.C., en
Huexotla todas tienen este servicio. En Tocuila y Cuautlalpan 19 tienen drenaje. En conjunto, el
96.7% tienen luz, agua entubada el 75%, drenaje y teléfono el 47.5%. El 16.2% de las VR tienen 1
recámara; el 32.5% 2; el 30.8% 3 y el 17.9% 4; en Tequexquinàhuac 2 casas tienen 5 y en Tocuila
una tiene 6. El 92.5% tiene cocina, el 76.7% sala y 55% comedor. Las diferencias estadísticas
señalan que en Amanalco solo 5 casas tienen comedor y en Tequexquinàhuac y Huexotla 14 y 16
respectivamente. Las diferencias significativas en espacios externos fueron entre cocinas de humo,
bodegas, traspatios e invernaderos. En Amanalco, en la mayoría de las casas hay traspatio con
siembran y algunos animales; en Huexotla, las casas tienen menos cocinas de humo; en
Tequexquinàhuac y Huexotla hay más bodegas en las casas. Los animales tienen un lugar en el

solar de la vivienda: el 52.5% de casas tienen corral, el 30.8% chiquero, el 21.7% gallinero y el
0.8% conejera (Huexotla).
En Huexotla hay más espacios atípicos (estudio, alberca, tejado de tlecuil y rascadera para gallos).
En Amanalco menos casas con cisternas, piletas o tinas para agua, menos casas con lavadero. En
Amanalco y Tecuanulco utilizan más leña para calentar agua o cocinar.
Habitabilidad de la Vivienda.
Las categorías de la variable Operatividad fueron: Facilidad, Dificultad, Tamaño, Acondicionar y
Habituarse (Tabla 1) no hubo diferencias estadísticamente significativas, ni correlaciones, pero sí
información cualitativa.
Tabla 1. Frecuencia de las categorías de Operatividad en cada pueblo

La categoría Facilidad tuvo más frecuencias, sus contenidos complementan los de la categoría
Dificultad. En el pueblo más alejado se reportaron menos facilidades de movilidad interna y
efectividad en las actividades diarias. Todos los pueblos coincidieron en que la amplitud de la
vivienda facilita la movilidad interna y la interacción con el medio social (reuniones o fiestas) y
económico (actividades productivas).
En Amanalco la amplitud y la disposición de las habitaciones contiguas con puerta al patio, son las
características que median entre las carencias de servicios, equipamiento, pertenencias y
hacinamiento (Croquis 1). En Tecuanulco y Tequexquinàhuac coinciden con esa apreciación, pero
de manera inversa (primero la disposición de los cuartos y después la amplitud), estos pueblos
tienen menos carencias de infraestructura y servicios que Amanalco (Croquis 2).
Croquis No. 1 Casa Tecuanulco

(1)Rosales, (2)Corral, (3)Construcción, (4)Baños, (5)Lavadero, (6)Recamara, (7)Sala, (8)Centro de
Herramientas y Cocina de Horno, (9)Bodega de Pan, (10)Cuarto de mi padre, (11)Cocina.
Croquis No. 2. Casa de Tequexquinahuac

(1)Camino principal, (2)Dormitorio, (3)Baño, (4)Accesoria, (5)Patio, (6)Entrada, (7)Lavadero,
(8)Ruina de Adobe, (9)Cocina, (10)Chiquero, (11)Siembra de plantas.
En Huexotla la facilidad de movimiento en la casa la proporcionan las relaciones entre actividades y
espacio; aquí hablan en términos de “suficiente o no suficiente”; expresión que marca una
diferencia, entre las viviendas de los pueblos de arriba y las de abajo. Además explica por qué en el
estudio comparativo de la Operatividad y la Urbanización que se hizo en Riva Palacio, Chicoloapan
y Chimalhuacàn, empleando escala, el resultado fue que son más operativas las de ambientes más
conurbanos, en donde ya desaparecieron las actividades agropecuarias (Jiménez, 2004) Entonces
la Operatividad no sólo se relaciona con la urbanización, también contribuye la desaparición de
actividades agropecuarias; Sin embargo, en cuanto al instrumento, queda la incógnita de que tanto
la escala delimitó las respuestas y evitó que se identificaran espacios heredados de la cultura rural.
En los pueblos más cercanos a la ciudad de Texcoco, los entrevistados verbalizan claramente la
falta de espacios, y se acentúa el comportamiento de preservar los espacios internos para la familia
al construir o modificar sus viviendas y adoptan aspectos de casas urbanas, modelos cerrados o de
dos pisos. Sin embargo, “el espacio es insuficiente para crear el ganado” (Cuautlalpan y Tocuila) En
Amanalco también trabajan la ganadería y no hubo señalamientos de esta situación. El
hacinamiento que se da en Cuautlalpan y Tocuila es diferente al de los pueblos mas alejados y hay
conciencia de éste por que la disminución de espacio es patente, lo que se amortigua en los
pueblos altos por el tamaño mayor de los predios.

Croquis No. 3 Casa de Cuautlalpan

(1)Corral, (2)Baño, (3)Cocina de horno, (4)Recamara, (5)Cisterna, (6)Cocina de gas, (7)Corredor,
(8)Sala, (9)Jardín, (10)Compartimiento, (11)Cuarto, (12)Pulcata.
Croquis No. 4 Casa de Tocuila

(1)Corral, (2)Comedero, (3)Bebedero, (4)Pacas, (5)Barda, (6)Entrada, (7)Bultos, (8)Bodega,
(9)Casa, (10)Pasto.
El tamaño de los espacios de la VR influye en el orden interno: En Amanalco y Tequexquinàhuac la
amplitud no les favorece por la falta de servicios y porque mezclan más las actividades productivas
en espacios domésticos, como el arreglo de la flor para venta y la preparación de alimentos para los
animales. En Tecuanulco influyen en el orden y la comodidad cuando son grandes, porque separan
más los espacios de los animales y agrícolas de los domésticos, pero las personas que los
atienden, hacen recorridos grandes entre la cocina, los almacenes de alimento, los corrales y
chiqueros. Desde Huexotla hay otro problema de operatividad que es la movilidad de muebles y
equipamiento adecuado a los nuevos modelos urbanos. El desorden también se reporta en familias
grandes o donde hay muchos niños (Huexotla, Cuautlalpan y Tocuila).
La situación de incomodidad por el intento de separación de espacios se da en todos los pueblos,
en unos por la amplitud de las viviendas y solares, en otros por lo pequeño en ambos casos hay
hacinamiento. Cuando tienen recursos las construcciones o mejoras de las viviendas, se orientan
hacia la separación de espacios, no de actividades domésticas y como las productivas continúan

realizándose en los espacios internos no terminan con las incomodidades de la vivienda. En
ocasiones las personas no diferencian las actividades productivas de las domésticas, como en el
caso de pelar y preparar pollos para venta en la cocina de la familia. Como alternativa cuando no
tienen recursos, las personas se habitúan a las incomodidades.
Funcionalidad
Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, entre las categorías de esta
variable, sobresalen las Actividades Productivas. Sólo hubo dos Correlaciones bajas entre la
categoría Ampliar (r= 0.20) con Actividades domésticas, y con Actividades productivas (r=
0.19).(Tabla 2)
Tabla 2. Frecuencia de las categorías de la variable Funcionalidad en cada pueblo6

Las actividades productivas se realizan predominantemente en lugares externos, como tejados en
donde secan alguna semilla, en el patio desgranan y limpian algún cultivo; las bodegas son
espacios específicos e independientes de los lugares internos. Atienden a los animales en los
corrales o chiqueros, establos, gallineros, lugares que procuran tener retirados de las casas,
situación que se dificulta a medida que los solares se reducen. Los entrevistados y sus familias
realizan actividades que complementan la actividad productiva dentro de sus hogares, preparan el
alimento de los animales, o bien, otras actividades económicas derivadas de empleos o de talleres,
como la maquila de ropa que las señoras hacen.
Lo común en las actividades domésticas es que no tienen espacios exclusivos, dentro de la
vivienda, para cada una de ellas. La cocina, sala y patio son lugares de reunión de la familia, bien
para convivir o para hacer alguna labor simultáneamente, como el arreglo de la flor o preparación
de la comida para fiesta. La sala es un espacio adoptado de los diseños de casas urbanas, porque
“les gusta mucho y se emplea para diversas actividades”. Los entrevistados, en muchas ocasiones
no perciben la diferencia entre actividades domésticas y productivas, particularmente las que
derivan del cuidado, crianza y explotación de animales, por que parte lo hacen dentro del hogar.
Los planes para ampliar las viviendas tienden a: 1) La separación de actividades domésticas y
productivas. 2) La comodidad la buscan tanto para los espacios internos, como los externos; así

como para la familia y para los animales. Cuando se refieren a ineficacia en sus viviendas es
cuando describen incomodidades por realizar dos actividades diferentes en un mismo lugar.
Los cambios o modificaciones hacia diseños arquitectónicos urbanos, se relaciona con la función de
los espacios, ejemplo: el baño al interior de la casa, por lo general no es aceptado “por higiene y
malos olores debe estar fuera.” En los tres poblados más cercanos a las ciudades los cambios
hacia la urbanización, les producen dificultades que no prevén, como el manejo de escaleras y
barandales en espacios internos, “estorban el traslado de los muebles,” o la cocina empleada como
ante comedor se vuelve reducida por el espacio y el equipamiento; son situaciones frecuentes.
Asociaciones entre categorías de variables. En el Escalamiento Multidimensional (Gráfica 1) la
categoría Ampliar pertenece a dos asociaciones centrales (I y II), con base en los contenidos de las
tres categorías, se interpreta que las personas desean ampliar sus casas porque no son
funcionales, principalmente para las actividades domésticas en los espacios internos.
Gráfica 1 Escalamiento Multidimensional

La Asociación III presenta las mismas alternativas que aparecen en el análisis de la variable
Operatividad: Si no se tienen recursos para acondicionar la casa, se habitúan a ella, desarrollando
comportamientos que les acarrean fatigas, molestias e incomodidades, situaciones que no
favorecen la calidad de vida de la familia.
La Asociación IV se forma con una categoría de cada variable y refuerza a la Asociación I, lo que se
interpreta como que los espacios productivos no son operativos por el tamaño que tienen asignado.
Las explicaciones de las personas revelan falta de percepción sobre el uso de los espacios internos
para facilitar los trabajos productivos, funcionan como amortiguador de la necesidad de espacios

diferenciados y adecuados para las actividades productivas. Esta situación conlleva el deterioro de
la vivienda y a problemas de hacinamiento, higiene y comodidad para la familia, así como y
efectividad del conjunto del solar, que abarca a ambas actividades.
Conclusiones
Los resultados de esta investigación convalidan las apreciaciones de una teoría de Habitabilidad de
la Vivienda; sin embargo, sin las adecuaciones conceptuales y metodológicas con las que se
trabajó, se hubieran presentado limitaciones para apreciar la problemática de la VR ante el embate
de la ciudad sobre su territorio.
El concepto de Operatividad de Mercado y col que se empleó tiene dos indicadores “rapidez y
eficacia” de movimientos dentro de la vivienda; en la guía de entrevista que se aplicó en este
trabajo, se eliminó la primera porque en la conciencia campesina el tiempo se considera como un
período entre sucesos ambientales que son tomados como señales para organizar su trabajo y su
vida familiar, por ejemplo: Cuando sale el sol, cuando se mete, cuando calienta el día, cuando la
noche enfría; las caras de la luna y el trabajo se asocian al calendario por el ciclo agrícola. En las
ciudades, las actividades y el trabajo se adecuan a las horas que marca el reloj.
Por lo anterior y por el desconocimiento que la Psicología Ambiental tiene de la cosmovisión de la
población rural, se empleó el método cualitativo y no la escala como se ha hecho en las ciudades,
ya que con ella se hubiera guiado la percepción de los entrevistados hacia las estructuras de las
viviendas y costumbres de la familia urbana limitando la comprensión. Así, se centró la atención en
las personas, más que en la medición de las variables, para disminuir la especulación y aceptar la
experiencia directa de los habitantes de las viviendas rurales visitadas.
La hipótesis queda parcialmente aceptada e incógnitas por indagar, se pensaba que la resistencia
al cambio sobre el uso del suelo sería mayor mientras más alejados estuvieran los pueblos de las
ciudades. Lo que se observó es que hay un pueblo en el continuo rural-urbano que marca el
cambio, (Huexotla). En Tequexquinàhuac (pueblo anterior) la resistencia al cambio es consciente,
clara y abierta, de donde deriva la congruencia de sus acciones, resisten el cambio con agricultura
modernizada; separan los ambientes de su predio empleando, en algunos casos, modelos
arquitectónicos, derivados de las ciudades. Esto es, toman del estilo de vida urbana lo que les da
comodidad y los separa de los espacios productivos.
En los dos pueblos más alejados, la amplitud de que disponen en espacios internos y externos de
sus viviendas, parece detener la realidad del avance de la ciudad el Municipio y conviven sin
presiones las labores agropecuarias, las domésticas y también las asalariadas. El hacinamiento y
deterioro de la calidad de vida en esos lugares se aminora con lo que ellos denominan “amplitud”;
sin embargo, no se esperaba encontrar en Amanalco, que está a máximo dos horas de la ciudad de
México y media de la de Texcoco, tal atraso en la infraestructura y servicios del pueblo y de las
viviendas rurales.

En Huexotla se encontró la reacción opuesta a Tequesquinàhuac. Su población tiene una clara
predisposición para volverse urbana, sin desechar por completo las actividades de los padres o
abuelos, aumentan otras en los servicios y el comercio. También aprovechan los empleos que hay
en la región. Sus viviendas tienen más servicios urbanos, hay mas aceptación del baño en los
espacios internos de la casa, que los pueblos más alejados, su complicación del manejo interno de
la vivienda, deriva de la falta de costumbre y familiaridad con los cambios “modernos” como casas
cerradas, de techos menos altos, de dos pisos y otro tipo de equipamiento.
Los pueblos más cercanos a las ciudades, tienen una actitud semejante a la de Texequinàhuac en
cuanto a modernizar sus prácticas agrícolas y sostener las pecuarias. En sus diseños
arquitectónicos se advierte claramente la influencia de las ciudades; sin embargo, aparece lo que
se pudiera llamar un retroceso por el hacinamiento e insalubridad que se produce con la deducción
de sus predios y el rechazo nuevamente a integrar el baño a los espacios internos.
Aportaciones
1. Aporte teórico para continuar en la investigación de la VR: Se le conceptualiza desde un ángulo
predominantemente psicológico como: Un organismo eminentemente activo e interactivo con el
medio natural, construido y comunitario, que constituye una herencia no sólo cultural, sino también
de sostén emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con gran influencia de sus actividades
económicas, que contrasta con el de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales
características en la familia.
2. El aporte práctico es considerar que las modificaciones a las viviendas, con el fin de separar los
dos tipos de actividades, que hacen sus habitantes buscando comodidad, serían más eficientes y
funcionales si se enfocaran a los espacios productivos, acondicionando en ellos lo que los espacios
domésticos les proporcionan, como son espacios especiales para matar animales (pollo, cerdo) y
prepararlos para su venta. Se piensa en lugares equipados por lo menos con fregadero, agua
corriente y suelo que facilite la limpieza. Otra cocina cercana a la de humo, especial para guardar y
preparar la comida de animales y hacer conservas, preparar el nopal, haba, o barbacoa que venden
en los mercados; o bien cuartos para costura o maquila con mesas y anaqueles adecuados.
Bodegas equipadas y diseñadas para pesar, empacar y conservar, semillas, flor de ornato u otros
productos. De esa manera, los espacios internos de las viviendas aun cuando no se les modificara
podrían generar mayor bienestar, comodidad y calidad de vida a sus moradores.
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Resumen
Las demandas actuales del mundo globalizado y en constante transformación exigen, cada vez
más, la comprensión sistémica de las organizaciones y la comprensión del comportamiento humano
en el contexto de trabajo. Se espera que el psicólogo deje de ser un mero aplicador de técnicas y
procedimientos aprendidos a merced y actue, de hecho, como un agente de cambios, que participe
de la planificación de las políticas y estrategia de los negocios y de los recursos humanos y que
preste asesoría a los diversos niveles organizacionales en el sentido de colaborar con el
alineamiento de las necesidades organizacionales e individuales y de crear acciones de alta
planificación que agreguen cada vez más valor a la organización. Nuevas competencias y
habilidades son exigidas al Psicólogo Organizacional pero, los cursos de graduación en Psicología

todavía están distantes de oportunizar la formación de un profesional que atienda a esas nuevas
exigencias.
Palabras llave: perfil profesional, formación en Psicología, competencias y habilidades en
Psicología Organizacional
Resumo
As demandas atuais de um mundo globalizado e em constante mudança vêm ao encontro da
necessidade de uma compreensão sistêmica das organizações por meio da compreensão do
comportamento humano. Espera-se que o psicólogo deixe de ser um mero aplicador de técnicas e
procedimentos aprendidos alhures e atue, de fato, como um agente de mudança, que participe do
planejamento das políticas e estratégia dos negócios e dos recursos humanos e que preste
assessoria aos diversos níveis organizacio-nais no sentido de colaborar com alinhamento das
necessidades organizacionais e individuais e de criar ações de alta alavancagem que agreguem
cada vez mais valor à organização. Novas habilidades são exigidas ao Psicólogo Organizacional
mas os cursos de graduação em Psicologia ainda estão distantes de oportunizar a formação de um
profissional que atenda as novas exigências.
Palavras chave: perfil profissional, formação em Psicologia, habilidades em Psicologia
Organizacional
Abstract
The objective of this article is to demonstrate the necessity of changes in the formation of the
organizational psychologist, therefore the current demands of the global community, in constant
movement, demands, each time more, a systemic understanding of the organizations and of the
human behavior in the working context. It's expected that the psychologist acts, in fact, as an agent
of changes, who participates of the planning, politics and the strategies in businesses and human
resources, giving assessorship to the diverse organizational levels in the direction to collaborate into
the alignment of the organizational and individual necessities and to create actions of high leverage,
which are able to add, each time mo-re value to the organizations. New abilities and skills are
demanded to the organizational psychologist, however, the courses of gradua-tion in psychology, at
least in Brazil, are still distant to the appropriate formation of a professional prepared for these new
requirements.
Key Words: professional profile, formation of the organizational psychologist, abilities and skills to
the organizational psychologist

INTRODUÇÃO
São muitas as dificuldades (e críticas) associadas ao ensino, às pesquisas, aos campos de atuação
e à psicologia como profissão regulamentada. São freqüentes os questionamentos acerca das

respostas que esse profissional deve (ou deveria) dar às demandas da sociedade. No contexto da
América Latina, Martin-Baró (1998), revela que a psicologia como ciência e como práxis tem, de
certa maneira, se mostrado inoperante para responder às necessidades populares. Nas palavras do
autor, "mi tesis es que quehacer de la psicología latinoamericana, salvadas algunas excepciones,
no sólo ha mantenido una dependencia servil a la hora de plantearse problemas y buscar
soluciones, sino que ha permanecido al margen de los grandes movimientos e inquietudes de los
pueblos latinoamericanos" (MARTIN-BARÓ, 1998: 284).
O entendimento de Osório (2005) sobre a formação em psicologia na América Latina também não é
animador, pois afirma que os planos de ensino das faculdades de psicologia esqueceram a
fundamentação metodológica, epistemológica e científica, presentes nas bases das concepções
que analisam o psicológico e, como con-seqüência, a prática profissional está impregnada de
concepções “psicologistas” de cunho popular, sem fundamento científico.
A Lei nº 4.119 que regulamenta a Psicologia no Brasil converge para uma formação acadêmica
generalista, de maneira que o psicólogo, ao graduar-se, encontra-se habilitado para atuar em várias
áreas. Mesmo habilitado para atuar em diversas áreas, algumas pesquisas brasileiras (Bastos &
Galvão-Martins, 1990; Borges-Andrade, 1990; Bastos, 1992; Silva, 1992 e Zanelli, 1994)
demonstraram que o projeto profissional de muitos psicólogos está relacionado à atuação clínica,
uma vez que não só direcionaram sua formação acadêmica para esta área, como foram em busca
de aperfeiçoamento e especializações relacionadas à área clínica. Gomide (1988) acrescenta ainda
que os psicólogos brasileiros são profissionais com formação tecnicista e com preocupações mais
voltadas para a doença do que para a saúde, direcionando assim intervenções centradas no
indivíduo que está sofrendo e não nas condições ou variáveis que determinam o seu sofrimento.
Essas constatações possibilitam refletir sobre a atuação profissional do psicólogo, de seu
comprometimento com a produção da ciência psicológica e de sua responsabilidade em relação à
qualidade de vida das pessoas e às demandas sociais, pois como propôs Martin-Baró é por meio
de ações sociais que se poderá transformar ou construir verdades políticas e sociais para
trabalhadores e essa é uma das funções do psicólogo. O objetivo desse artigo é realizar uma breve
sistematização de conhecimentos sobre a formação e atuação do psicólogo organizacional e
possibilitar uma análise crítica em relação ao seu exercício profissional.
Demandas organizacionais e formação profissional
O início de uma crítica e reflexão a respeito do papel do psicólogo no âmbito das organizações de
trabalho depende de uma análise de sua formação profissional e uma caracterização do que vem a
ser as demandas organizacionais de outrora e as contemporâneas.
Para Boog (1994), as organizações de outrora estavam assentadas nos pressupostos do
paradigma mecanicista segundo o qual as organizações eram vistas como máquinas e os
funcionários como engrenagem; as informações organizacionais mantidas em segredo, cabendo
somente à cúpula o conhecimento das metas e estratégias. Como conseqüência, as demandas

eram de caráter puramente técnico-operacional. O que se buscava eram métodos e ferramentas
para racionalizar o trabalho, aumentar a produtividade, adequar as pessoas às suas tarefas desenvolver a instrumentalidade requerida pela produção. Pelo fato das mudanças que ocorriam no
mundo do trabalho serem poucas e lentas (se comparadas às ocorridas a partir de 1990), não era
difícil prever e prescrever os comportamentos esperados tanto das organizações como dos
trabalhadores.
O psicólogo organizacional, por sua vez, atuava nesse contexto executando atividades técnicooperacionais. Como a demanda central desse momento era adequar o trabalhador às suas tarefas,
a Psicologia ajudou a construir teorias e instrumentos que garantissem o desempenho do
funcionário ao que era esperado no planejamento das tarefas. Nesse sentido, a Psicometria
possibilitou a mensuração científica do sucesso ou fracasso na realização de uma dada tarefa.
Entretanto, tal mensuração dependia da existência de um perfil psicográfico que servia como
parâmetro não apenas para avaliar o desempenho do trabalhador como para realizar a seleção do
pessoal que seria admitido nas empresas. Era preciso também um programa de treinamento que
dirimisse as possíveis diferenças existentes entre o que era esperado e o que era alcançado.
A partir dos anos de 1970, as mudanças foram se processando de uma forma mais complexa: as
organizações passaram a ser mais competitivas e o desenvolvimento de novas tecnologias permitiu
o surgimento de novas formas de gestão administrativa. A chegada dos anos de 1980 e 1990
acentuou essas mudanças causando transformações num ritmo desenfreado que impossibilitava
uma previsibilidade; assim os pressupostos teóricos mudaram no decor-rer desses anos e
culminaram no paradigma holístico (Boog, 1994).
Segundo esse paradigma, a empresa passa a ser vista como um sistema dinâmico e orgânico;
enfatiza-se a franqueza e o diálogo; prima-se pela transparência dos negócios em todos os níveis
hierárquicos, assim o planejamento não deve caber somente à cúpula; a autoridade passa a ser
descentralizada e delegar é encarado como ganho de poder; busca-se o desenvolvimento de
habilidades não apenas técnicas, como também comportamentais e conceituais; enfatiza-se a
flexibilidade e agilidade; o cliente passa a ser o centro dos negócios e a qualidade não é centrada
apenas no produto, mas em todo o processo produtivo, cabendo a todos a responsabilidade por
ela; a comunicação deve ocorrer em todos os sentidos e ser considerada uma ferramenta
estratégica; e, a motivação dos funcionários passa a estar relacionada ao atendimento de suas
diversas necessidades.
Em outros termos, as demandas próprias dos anos 2000 vêm ao encontro da necessidade de uma
compreensão sistêmica da organização. Em decorrência de tão profundas e significativas mudanças na concepção do trabalho, do trabalhador e das organi-zações, parece certo que o
psicólogo não pode ser mais apenas um aplicador de técnicas e procedimentos aprendidos alhures.
Antes sim é esperado que atue, de fato, como um agente de mudança; que participe do
planejamento das políticas e estratégia dos negócios e dos recursos humanos; e, que preste
assessoria aos diversos níveis hierárquicos no sentido de colaborar com alinhamento das

necessidades organizacionais e individuais e de criar ações de alta alavancagem que agreguem
valor à organização.
Ao procurar respostas à hipótese de que a formação acadêmica pode não estar propiciando uma
atuação dos psicólogos organizacionais em conformidade às demandas das organizações de
trabalho contemporâneas, faz-se necessário discorrer sobre as atividades que comumente são
realizadas por esses profissionais.
Com base nas informações obtidas nos anos de 1990 pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP)
do Brasil e confirmadas por Bastos (1992), nota-se que dentre um quarto dos psicólogos inscritos
nos Conselhos Regionais de Psicologia (CRP) que atuavam na área organizacional, em torno de
65,5% realizavam atividades de seleção, treinamento e recrutamento; outros (cerca de 17,5%)
desempenhavam atividades relacionadas ao desenvolvimento, acompanhamento de pessoal,
avaliação de desempenho, orientação profissional e plano de cargos e salários. Eram poucos os
que atuavam em função gerencial (4,4%) e em prestação de serviços de consultoria (de 1,6%); é
possível notar um predominante exercício de atividades consideradas tradicionais, caracterizadas
pelo cunho técnico-operacional e por um pequeno percentual de atividades relacionadas a uma
posição estratégica que emana algum poder.
A crítica feita a esse modelo clássico de atuação na área organizacional ajudou a consolidar linhas
inovadoras de atuação, apesar de ainda existir um inexpressivo percentual de profissionais atuando
em posições estratégicas. No entanto, o modelo clássico de atuação tem se mantido, uma vez que
o processo de formação acadêmica dos psicólogos ainda é caracterizado pelo modelo-médico.
Segundo Yamamoto, Siqueira e Oliveira (1997), a própria estrutura dos cursos de psicologia,
mesmo carregando elementos de uma formação em humanidades, é mais próxima dos cursos da
área de saúde, tendo a medicina como parâmetro. Assim, como verificado no modelo biomédico,
existe uma tendência em explicar os comportamentos dos homens a partir de fatores individuais
internos, negligenciando os fatores sócio-ambientais e evolutivos. Sob esse aspecto parecem
significativas as críticas de Martin-Baró sobre as teorias e pesquisas psicológicas que se propõem a
“categorizar, patologizar e objetificar as classes trabalhadoras sem estudar particularidades e
circunstâncias em que ocorrem os processos estudados” (FURTADO, 2002:222 )
Esse modelo-médico também está relacionado com a existência de um considerável
direcionamento na graduação para área clínica. Segundo Mello (apud Zanelli, 1986:31), “os cursos
ganharam uma unidimensionalidade compacta, de maneira que não apenas formam psicólogos
clínicos, mas transformam os alunos, graças ao conteúdo predominantemente das disciplinas, em
psicólogos clínicos”.
A tendência à formação voltada à área clínica decorre também de influências exercidas pelos
contextos social e profissional que tanto recebem quanto “produzem” os psicólogos que neles vão
atuar: desconhecimento (ou pouco conhecimento) por parte da sociedade das práticas profissionais
além das práticas clínicas, reduzida oferta de estágios profissionalizantes na área organizacional e
do trabalho, qualidade dos estágios curriculares, avaliados como insuficientes e inadequados,

expectativas estereotipadas sobre a função do psicólogo organizacional (limitadas a recrutamento,
seleção e treinamento), reduzido número de psicólogos em funções de liderança nas organizações,
quase inexistência de preparação na graduação para atuação multidisciplinar e para atividades
interprofissionais, professores que se mostram, além de alheios aos problemas próprios desse
campo de atuação, despreparados e com pouca prática consolidada nessa área e, como
conseqüência da atuação desses professores, alunos que reproduzem os modelos que receberam,
são alguns fatores que podem ser citados como explicação para a manutenção da formação
voltada à área clínica (CARVALHO, 1985; ZANELLI, 1994; IEMA, 1999; GONDIM, 2002)
No que diz respeito especificamente à psicologia organizacional é percebido que o entendimento do
trabalhador também foi direcionado para uma análise fragmentada que se baseava apenas nas
habilidades e nos traços de personalidade. Tal configuração propiciou o aparecimento dos perfis
profissiográficos que se tornaram o padrão de condições pessoais para o trabalho. Nota-se
novamente a compreensão do comportamento humano nas organizações baseada em
pressupostos que negligenciam outros fatores que estão presentes na ação humana, além de
fatores internos e individuais.
Outro agravante em relação à formação é a indevida atenção dada à pesquisa na graduação. A
formação é de caráter generalista, descontextualizado e sem articulações, tanto entre os diversos
conhecimentos abordados, como entre as teorias e as práticas profissionais. Borges-Andrade
(1990:32) revela que há “ausência de uma visão crítica, conceitualmente consistente integradora
dos conhecimentos e das técnicas da Psicologia, decorrente de uma formação teórica e
metodológica segmentada e insuficiente”.
Os problemas gerados pela formação acadêmica deficiente, para Botomé (1988), contribuem para
crença de que existe um "modelo pronto de trabalho em Psicologia", pois se verifica que não
apenas na área organizacional como em outras áreas da psicologia, há falhas no desenvolvimento
de habilitações para estudar, sintetizar, analisar, elaborar, testar e desenvolver projetos de trabalho
profissional a partir das reais necessidades da sociedade.
Nesse sentido, percebe-se que a prática da pesquisa é essencial na formação profissional eficiente
e eficaz, pois tem sua importância centrada na possibilidade de criar o hábito de pensar
criticamente sobre os fenômenos, saber compreender e apreender a realidade em questão, utilizar
conhecimentos metodológicos a serviço do objeto de estudo, escolhendo o método mais adequado
para obtenção dados, bem como, transformá-los em informações úteis para alterar ou otimizar
determinada situação.
Além das deficiências acadêmicas, cabe ressaltar que o psicólogo de uma maneira geral e, mais
especificamente, o psicólogo organizacional, não possui uma identidade profissional bem
consolidada. Falta-lhe respaldo teórico-metodológico que sustente sua prática; faltam-lhe
parâmetros para um constante feedback em relação a sua atuação dentro das organizações. Além
disso, verifica-se uma postura passiva do psicólogo brasileiro em descobrir possibilidades de

trabalho além das reconhecidas como tradicionais e criar novas formas de intervenção a partir da
análise da sociedade.
Uma alternativa para atender as exigências contemporâneas decorrentes das constantes
mudanças que as organizações sofreram a partir dos anos de 1990 é entender os impactos que
causaram nas organizações e nos indivíduos que dela fazem parte; assim o psicólogo necessita
conhecer e apreender a estrutura organizacional e os processos que ocorrem nas organizações. A
eficácia e eficiência das organizações dependem, em grande parte, de uma compreensão
sistemática dos seres humanos. Para tanto, é indispensável uma visão multi e interdisciplinar.
Uma atuação profissional competente requer conhecimentos que envolvam as variáveis presentes
no fenômeno psicológico. Mas o psicólogo tem “olhado” para esses fenômenos de maneira
simplista, não considerando sua complexidade e multideterminações. Mas, por ser considerado um
agente de mudanças, espera-se do psicólogo organizacional uma ação transformadora, que
considere as complexidades dos fenômenos psicológicos e organizacionais e, para isso, o
profissional “deve estar preparado para discutir o referencial científico-metodológico que sustenta
sua prática e os resultados que obtém, mas preparado também para discutir os valores que
sustentam diferentes direcionamentos do trabalho” (ZANELLI, 1994:184). Para o autor, o
profissional de psicologia organizacional não é aquele que vai ajustar-se mecanicamente às
necessidades do mercado, mas um profissional capaz de restabelecer as condições que o mercado
oferece, utilizando competentemente os espaços que lhe são oferecidos. Uma atuação competente
está relacionada à apreensão de subsídios teórico-metodológicos que servirão para investigar
fenômenos e processo psicológicos e intervir nos diferentes contextos assentados em modelos
teóricos explicativos que respaldem uma atuação profissional séria e responsável.
CONCLUSÕES
Com base nas reflexões apresentadas evidencia-se a necessidade de um contínuo questionamento
sobre o processo de formação do psicólogo. A atuação profissional depende fortemente da
construção do conhecimento com ênfase numa postura crítica, investigadora e criativa que se inicia
na graduação e se aprimora cada vez que é articulado em diversas situações ou a vários contextos.
No que diz respeito ao psicólogo organizacional, para que possa fazer diferença, conquistar
espaço, agregar valor e criar demandas, é inexorável que sua prática esteja calcada no
entendimento do fenômeno psicológico nas organizações obtido a partir do envolvimento dos
diferentes âmbitos de análise e de intervenção: o técnico, o estratégico e o das políticas globais da
organização.
O diferencial competitivo e a agregação de valor neste contexto de constantes mudanças requerem
clareza dos objetivos e propósitos organizacionais, que possibilitem o desenvolvimento de políticas
de reconhecimento, treinamento, segurança e qualidade de vida de todos seus membros. E, tais
políticas alinhadas com as estratégias gerais, com a estrutura organizacional e com a ação humana
nas organizações. Conforme afirma Zanelli (2000:16), “elucidar pressupostos, intervir nos modos de

pensar e agir, tanto quanto auxiliar na flexibilização perceptiva, são assuntos intrinsecamente
associados às atividades do psicólogo”.
A formação generalista e a ampliação de possibilidades de expe-riências práticas, de estágios
curriculares e extra-curriculares constituem alternativas em respostas à exigência de um perfil
mutiprofissional. Por meio da consideração de tais alternativas é possível proporcionar a
“maturidade pessoal e identidade profissio-nal necessárias para agir em situação de
imprevisibilidade, realidade a que estão sujeitas as organizações atuais” (GONDIM, 2002:2).
Limitar a atuação do psicólogo organizacional pelo que dita o “mercado de trabalho” significa
obscurecer as muitas possibilidades existentes no “campo de atuação”. Nesse sentido, tornar
conhecida a profunda diferença existente entre esses dois conceitos é obrigação, no mínimo, de
gestores e docentes de psicologia.
Por fim, poder-se-ia elencar outros fatores para demonstrar o que é indispensável na formação do
psicólogo organizacional. Mas, para configurar o que é indispensável foram apontados, ao longo do
texto, alguns aspectos que impactam ou que são obstáculos à possibilidade de êxito nesse sentido:
formação profissional limitante e pouco vinculada à prática profissional, desconhecimento por parte
da sociedade do papel e da função desse profissional, ausência de identidade profissional própria,
teorias e pesquisas desarticuladas das particularidades, contextos e circunstâncias em que ocorrem
os processos, expectativas estereotipadas sobre a função do psicólogo organizacional, reduzido
número de psicólogos em funções de liderança, professores alheios, despreparados e com pouca
prática consolidada na área e alunos que apenas repetem ou reproduzem os padrões ou modelos
que receberam na graduação, entre tantos outros fatores que poderiam ser citados. Depreende-se,
portanto que o que é indispensável à formação do psicólogo organizacional é que sejam criadas, a
partir das universidades, das associações profissionais, das entidades de classe, da comunidade
científica entre outros, condições que facilitem e que promovam mudanças desses aspectos; é
estimular junto à sociedade, a profissionais das diversas áreas do conhecimento, a alunos,
docentes, gestores e pesquisadores, a reflexão e a crítica sobre o fazer profissional do psicólogo
organizacional; e, paralelamente a isso, que sejam produzidos conhecimentos sobre a
oportunidade, necessidade e possibilidade de tais mudanças.
Sistematizar brevemente conhecimentos e analisar criticamente a formação do psicólogo
organizacional e sua atuação profissional constituíram os objetivos desse artigo. Dar visibilidade à
importância dos cursos de Psicologia na formação de psicólogos voltados às organizações e ao
trabalho, bem como às deficiências dessa formação caracterizaram a proposta ensejada em tais
objetivos e, por isso, em nenhum momento houve a pretensão de esgotar o assunto, torna-lo
conclusivo ou prescritivo.
As especificidades que impactam esse campo de atuação no Brasil se assemelham às encontradas
em outros países. Resta, portanto a certeza de que produzir e socializar conhecimentos possibilita
discussões ampliadas como também a conjunção de esforços para tornar a Psicologia
Organizacional e do Trabalho conhecida e reconhecida em toda América Latina e no mundo.
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Clima Organizacional: investigação e diagnóstico: estudo de caso em agência de viagens e turismo
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver e validar um instrumento para
investigação do clima organizacional na percepção dos funcionários da BB Turismo - Viagens e
Turismo Ltda. Conceitualmente, o instrumento de pesquisa desenvolvido é constituído por 2
dimensões, Psicossocial e Organizacional, e 7 fatores de clima: Carga de Trabalho, Condições de
Trabalho, Clareza Organizacional e Padrão de Desempenho, Estilo de Gerência, Comprometimento
Organizacional, Trabalho em Equipe e Reconhecimento, operacionalizados por meio de
questionário formado por 42 questões. Pretendeu-se, assim, mapear as percepções dos
funcionários sobre aspectos objetivos e subjetivos presentes no ambiente de trabalho. Participaram
da pesquisa 404 funcionários, lotados em 13 diferentes locais de trabalho, dentre filiais, operadora
de turismo e matriz da empresa, representando 10 Estados, além do Distrito Federal. Os dados
coletados foram submetidos à análise fatorial, comprovando-se que o instrumento desenvolvido é
adequado e consistente para investigação do clima organizacional.
Palavras Chave: clima organizacional, investigação, ambiente de trabalho
Abstract
This work aims to develop and validate an Organizational Climate investigation instrument, intended
to record the perceptions of the employees of BB Turismo - Viagens e Turismo Ltda, a large
brazilian tourism concern. The survey instrument was comprised of two dimensions (Psychosocial
and Organizational), and seven Climate factors: Workload, Work Conditions, Organizational
Awareness and Performance Standards, Management Style, Organizational Commitment,
Teamwork and Recognition, all tested by means of a 42-item questionnaire intended to collect the
perceptions of employees on objective and subjective aspects of their work environment. The survey
involved a total of 404 employees, based at 13 different locations, ranging from stores to support
units to headquarters, and spread over 10 states and the Federal District. Collected data were
submitted to a factor analysis, which showed the instrument to be consistent and adequate for an
investigation of Organizational Climate.
Key-words: Organizational Climate, investigation, work environment

A sociedade contemporânea atravessa um período marcado por profundas e constantes
transformações, caracterizando uma verdadeira ruptura epistemológica com os padrões,
anteriormente, estabelecidos, pois, reorganiza-se a própria visão de mundo, seus valores básicos,

sua estrutura econômica, social e política, suas artes e suas instituições mais importantes,
entretanto, como as transformações, ainda, estão em curso, torna-se impossível prever quais suas
conseqüências ou seus desdobramentos próximos ou longínquos. (Drucker, 1993; Ianni, 1998;
Singer, 1998).
As organizações enquanto sistemas abertos estão sujeitas e expostas ao impacto destas
mudanças, originárias no ambiente externo que, evidentemente, afetarão o mercado, os processos
e as pessoas. (Katz & Kahn, 1985). Desta forma, em função das características mutáveis das
variantes externas, a sobrevivência das empresas sujeita-se à sua capacidade de promover,
constantemente, ajustes para adequação do ambiente intra-organizacional, legitimando a crescente
preocupação das organizações com os fatores internos (competências, pessoas, valores,
conhecimento), pois, estes proporcionariam maior competitividade frente ao ambiente externo.
Segundo Ulrich (1998, p. 280) a “a criação de valor não é mais exclusivamente uma equação
econômica que leva a um resultado financeiro” esta seria, inclusive, uma “imagem ultrapassada e
disfuncional” na forma de gerir as organizações, portanto, as questões relacionadas às pessoas
deveriam ser o “novo foro para as empresas que buscam criar valor e obter resultados”,
considerando-se que as pessoas são fundamentais no processo de agregação de valores
intangíveis, concorrendo, de maneira diferenciada, na obtenção de vantagens competitivas e
consecução dos objetivos organizacionais, um dos grandes desafios apresentados às empresas é a
manutenção de um ambiente potencializador do ativo humano, impulsionando, desta forma, a
performance e contribuições individuais. (Figueiredo, 1999).
Neste contexto, a gestão do clima organizacional constitui-se em importante ferramenta para o
monitoramento do comportamento humano nas organizações, uma vez que, permite avaliar os
processos de comunicação, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisões, comprometimento,
além, das condições físicas do ambiente de trabalho, variáveis que influenciam as atitudes, a
conduta, a satisfação, a produtividade e a motivação das pessoas.
Assim, o objetivo principal deste estudo consistiu no desenvolvimento e validação de um
instrumento para investigação e diagnóstico do clima organizacional em uma agência de viagens e
turismo, pois, considerando a importância econômica e o número de pessoas que trabalham, direta
ou indiretamente, na atividade turística, ainda, são escassos os estudos no campo do
comportamento organizacional realizados neste segmento.
Conceituando o Clima Organizacional
O termo clima organizacional é, claramente, uma metáfora derivada da meteorologia, cujo propósito
é a compreensão da intrincada realidade que permeia o ambiente organizacional.
Aparentemente, é este caráter do termo clima, enquanto metáfora, que o transforma em uma
poderosa ferramenta para o estudo do comportamento humano (individual e coletivo) nas
organizações, pois, assim como as pessoas respondem de forma diferente às condições
atmosféricas, frio, calor, chuva, seca; observa-se que os diversos aspectos (objetivos e subjetivos)

presentes no ambiente de trabalho, também, são passíveis de respostas diferenciadas, pois, se
sustentam em percepções pessoais.
Portanto, independentemente da existência de abordagens que enfatizam diferentes características
estruturais e etiológicas do construto, originando inúmeras conceituações, em síntese, o clima pode
ser entendido como: um fenômeno organizacional dinâmico e complexo, construído a partir da
interação de diversas variáveis organizacionais e pessoais. Existe de forma objetiva, porém, é
avaliado subjetivamente, através das percepções dos indivíduos sobre seu ambiente de trabalho,
dificultando sua conceituação. (Schneider et al. 1994). Assim, especificamente, para a realização
do presente estudo, partiu-se do pressuposto teórico que:

“o Clima Organizacional diz respeito ao que as pessoas acham que existe e que está
acontecendo no ambiente da organização em determinado momento, sendo, portanto,
a caracterização da imagem que essas pessoas têm dos principais aspectos ou traços
vigentes na organização. Talvez seja esse o maior desafio em relação ao conceito de
Clima Organizacional: só pode ser compreendido em termos das percepções das
pessoas que fazem parte da organização. Em resumo, Clima Organizacional é uma
medida da percepção que os empregados têm sobre o grau de satisfação em relação
a determinadas características do ambiente de trabalho da organização onde
atuam”.(Coda, 1998, p. 6).
Gestão do Clima Organizacional
Segundo Altmann (2000, p. 64), as empresas que implementam programas de monitoração do
clima organizacional, estão adotando uma importante ferramenta gerencial que adequadamente
administrada pode oferecer os seguintes benefícios:


maior envolvimento dos funcionários com relação ao seu ambiente de trabalho, este
envolvimento se reflete em maior satisfação, redução de ausências e melhoria de
desempenho;



a pesquisa de clima, realizada em datas pré-determinadas, permite a manifestação dos
funcionários sobre o ambiente de trabalho, favorecendo a comunicação intraorganizacional
e o suprimento de informações ao corpo gerencial;



oportunidade de comparação entre as características do ambiente de trabalho da
organização com o de outras organizações;



pró-atividade da gerência, antecipando e solucionando problemas relativos aos funcionários
e ou do ambiente de trabalho, prevenindo o surgimento de situações críticas que
normalmente influenciam negativamente o fluxo normal de atividade das equipes.

Gordon & Cummins (1979) destacam que o gerenciamento do clima não é um fim em si mesmo,
mas uma ferramenta que auxilia aos administradores focarem a atenção em aspectos relevantes da
organização. O planejamento e desenvolvimento de estratégias organizacionais, por exemplo, é um
item que poderia ser beneficiado, pois o clima organizacional sinalizaria quais aspectos da

estrutura, recursos humanos, liderança e processos estariam afinados com as estratégias
propostas.
Portanto, o clima fornece indicadores sobre diversas variáveis que permitem uma visão geral da
organização; e, caracterizando-se por ser relativamente maleável, admite ações de intervenção
para melhoria das condições (subjetivas e objetivas) do ambiente de trabalho, assim, constitui-se
em importante ferramenta a ser considerada no gerenciamento de pessoas e desenvolvimento das
organizações. Segundo Schneider (op. cit., p. XXI), a gestão do clima comporta avenidas para a
compreensão das organizações, permitindo, ainda, “que se avance no entendimento da
performance organizacional”.
Todavia, a mera investigação da qualidade do clima não constitui, per se, a ferramenta de gestão
de pessoas e desenvolvimento organizacional descrita anteriormente, esta somente é
consubstanciada quando o gerenciamento do clima organizacional assume um caráter sistêmico e
continuun ao longo do tempo, incluindo diversas outras etapas, além, da pesquisa propriamente
dita, conforme demonstrado na figura 1.

Descreve-se a seguir, as etapas propostas para o monitoramento do clima:
1.

Investigação: etapa em que se define o instrumento a ser utilizado e realiza-se a pesquisa
junto aos membros da organização;

2.

Diagnóstico: tabulação dos dados coletados, identificando os focos de satisfação e
insatisfação presentes no ambiente da organização;

3.

Intervenção: elaboração de planos de ação objetivando a melhoria dos aspectos
desfavoráveis e manutenção dos pontos positivos diagnosticados.;

4.

Comunicação: divulgação, para todos os membros da organização, dos resultados da
pesquisa e das ações que serão implementadas visando a melhoraria da qualidade do
clima;

5.

Implementação: concretização do plano de ações no ambiente organizacional;

6.

Monitoramento: acompanhamento e (re)avaliação contínua das ações implementadas em
decorrência dos resultados observados.

A premissa básica, para a implementação de um programa bem sucedido de gestão do clima,
sustenta-se na qualidade das informações fornecidas pela investigação realizada, pois sua
finalidade é subsidiar a elaboração de um diagnóstico que traduza, da forma mais fidedigna
possível, a maneira pela qual os diversos aspectos do ambiente organizacional são percebidos e
avaliados pelas pessoas. Conseqüentemente, este diagnóstico é basilar para a estruturação de
ações eficazes, para a melhoria do clima organizacional, porque permite a identificação daqueles
pontos que necessitam de intervenção, uma vez que foram apreciados de forma insatisfatória pelos
sujeitos.
O feedback do processo de intervenção, assim como o início do próximo ciclo de gestão do clima
organizacional começa pela replicação da pesquisa. O novo diagnóstico permitirá avaliar se as
ações implementadas produziram as mudanças esperadas no ambiente, possibilitando averiguar se
realmente houve melhoria nos itens avaliados insatisfatoriamente no período anterior, assinalando,
ainda, a existência de novos focos de insatisfação. Evidentemente, a gestão do clima
organizacional e a implementação de ações de melhoria constituem-se em tarefas bastante
complexas, conforme ensina Brunet (2002, p. 104):

“O clima de trabalho é resultante de várias dimensões. [...] Se conhecemos a natureza
interdependente das variáveis em jogo, as mudanças devem ser planejadas,
considerando-se a totalidade da organização e não somente os indivíduos que são
parte desta. Assim, o gestor do clima deverá centrar seus esforços em ações que
produzam uma transformação profunda e duradoura no ambiente de trabalho.
Adicionalmente, deverá considerar os possíveis efeitos multiplicadores que
determinada mudança poderá ter sobre outras dimensões. [...] Não existem fórmulas
pré-fabricadas, o programa de intervenção deverá estar de acordo com a vontade das
pessoas do lugar, com o estado dos componentes do clima da organização e com os
objetivos que se queira alcançar”.
Metodologia
Para investigação do clima organizacional, foi desenvolvido um modelo composto por 2 dimensões
e 7 fatores de clima, baseado em uma metodologia, originalmente, desenvolvida pela EMBRAPA –
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Leitão & Guimarães, 1998), a seguir, apresentam-se
as definições conceituais:
Dimensão Psicossocial - sentimentos e atitudes do funcionário com relação às pessoas, ao trabalho
e à própria Organização, esta dimensão é composta por 4 fatores:

1.

Estilo de Gerência - Fator que evidencia o comportamento típico ou maneira predominante
de ação do gerente no relacionamento com a equipe, no processo de influenciar indivíduos
ou grupos para atingir todos os objetivos;

2.

Comprometimento Organizacional - Fator que permite saber do comprometimento, da
percepção de identidade e envolvimento dos funcionários com a empresa e com o trabalho;

3.

Trabalho em Equipe - Este fator verifica a percepção quanto à cooperação, à soma de
esforços, amizade e compreensão entre os funcionários do setor ou área para atingir
objetivos;

4.

Reconhecimento - Este fator averigua se o funcionário se sente reconhecido e se é
valorizado como profissional e como pessoa no trabalho, pelos colegas de nível hierárquico
igual, superior ou inferior.

Dimensão Organizacional - relativa às condições propiciadas pela Empresa para o desempenho do
papel ocupacional, à clareza organizacional e padrão de desempenho e à recompensa e volume de
trabalho, esta dimensão é composta por 3 fatores;
1.

Carga de Trabalho - Saber a percepção dos funcionários em relação à variedade de
retribuições que lhes são oferecidas como compensação ou contrapartida pelo seu
desempenho ou contribuição prestada à Empresa;

2.

Condições de Trabalho - Percepções dos funcionários em relação às condições físicas, aos
instrumentos e equipamentos e a todo o suporte necessário para a realização dos trabalhos;

3.

Clareza Organizacional e Padrão de Desempenho - Este fator verifica se, na percepção dos
funcionários, a missão, as políticas, diretrizes e objetivos da instituição, além do padrão de
desempenho esperado, estão claramente definidos e amplamente divulgados.

Definido o modelo conceitual da pesquisa, partiu-se para a construção dos itens que, foram
validados semanticamente junto a um grupo formado por funcionários de diferentes áreas da BB
Turismo, adequando, desta forma, as questões à linguagem corrente da empresa. Em seguida,
procedeu-se à validação psicométrica do questionário. Inicialmente, realizou-se uma análise
exploratória dos dados coletados, identificando: os dados ausentes (missing data); os casos
extremos multivariados (multivariate outliers); a razão de casos por variável; a multicolinearidade e
ou singularidade do conjunto de dados (Maximum Likelihood); a matriz correlacional e anti-imagem
dos dados; a adequação amostral Kaiser-Meyer-Olkin; e calculou-se o teste de esfericidade de
Bartlett, todos os indicadores revelaram que, o conjunto de dados era adequado para que se
procedesse à análise fatorial. (Tabachnick & Fidell, 1996).
O método utilizado para a análise fatorial foi o “Principal Axis Factoring” e rotação “Oblimin with
Kaiser Normalization”. Foram feitas várias extrações, de 3 a 7 fatores, a fim de se decidir com base
em suporte teórico e nos dados estatísticos qual apresentava a melhor solução fatorial. Os critérios
de retenção dos fatores foram: “Eigenvalue” igual ou maior que 1, cargas fatoriais iguais ou maiores
que 0,30 e itens com conteúdo semântico semelhante.(Pasquali, 1999; Tróccoli & Araújo, 1999).
Com base nesses critérios verificou-se que, a extração com 7 fatores, mostrou-se a mais adequada

para o conjunto de dados analisados, confirmando o modelo conceitual proposto. No quadro 1
podem ser visualizados: a estrutura fatorial do instrumento de pesquisa, composto por 42 questões,
e os principais resultados das análises estatísticas realizadas.

A análise fatorial demonstrou que o instrumento é adequado e consistente para a investigação do
clima organizacional. A análises estatísticas apontaram que, para a população pesquisada, os
fatores referentes à Dimensão Psicossocial são os mais influentes na percepção das condições do
ambiente organizacional. Salienta-se que, dentre os 7 fatores pesquisados o Estilo de Gerência,
reproduzindo os resultados de outros trabalhos realizados sobre o tema, vide Santos (1999) e
Springer (2002), revelou-se como o mais relevante na percepção do clima organizacional. Diante
destes resultados é possível afirmar que os aspectos subjetivos do ambiente de trabalho, tais
como: o relacionamento interpessoal; o envolvimento com o trabalho; a identificação com a
empresa; o sentimento de amizade, pertencimento e valorização pelo grupo e superiores; são os
elementos determinantes na formação do clima na organização estudada.
Formato Final do Instrumento
O formato do instrumento de coleta de dados ficou estruturado em duas partes distintas, a primeira
além de conter as instruções para preenchimento do questionário, visava coletar dados biográficos
e profissionais dos respondentes, tais como: local e área de trabalho, função, escolaridade, gênero,
idade, tempo de casa e nome do gerente imediato. A segunda parte apresentava as 42 questões
relativas ao clima organizacional. O instrumento de pesquisa pode ser visto no anexo 1.
Para que os funcionários registrassem suas opiniões, adotou-se uma escala intervalar, de
concordância, do tipo Likert de 6 pontos.Os funcionários expressaram suas opiniões, registrando as

percepções, favoráveis ou não, das condições do ambiente organizacional, através de maior
concordância com o conteúdo das frases da esquerda (opção 1) ou da direita (opção 6), conforme
exemplificado no quadro 2.

Descrição da Organização Estudada
O presente estudo foi realizado na BB Turismo - Viagens e Turismo Ltda., fundada em 1982, é uma
empresa subsidiária do Banco do Brasil S.A., tendo por missão apoiar a ação desempenhada pelo
Estado, na busca do desenvolvimento econômico, cultural e social, por meio da atividade de
turismo. Além de ser a agência de viagens oficial do Banco do Brasil, a BB Turismo atende
normalmente ao mercado turístico como qualquer outra agência estabelecida no país. Com pouco
mais de 20 anos de existência a empresa é uma das maiores agências de viagens do país,
destacando-se internacionalmente, de acordo com o ranking da IATA – Associação Internacional de
Transporte Aéreo, como a terceira maior agência da América Latina em volume de vendas no ano
de 2001.
A matriz da empresa se localiza em Brasília (DF), possuindo filiais (lojas de atendimento) nas
cidades de: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Porto
Alegre, Recife. Rio de Janeiro, Salvado e São Paulo (local onde também se encontra a Operadora
de Turismo), mantém, ainda, Salas Vip, vinculadas às filiais, que prestam atendimento
personalizado aos seus clientes nos aeroportos mais movimentados do país.
Coleta de Dados
A técnica utilizada para coleta de dados foi a aplicação coletiva e por contato direto, definida por
Richardson (1999) como sendo aquela em que o pesquisador aplica os questionários pessoalmente
junto aos grupos de respondentes. Entretanto, antes da aplicação do instrumento de coleta de
dados, os funcionários foram contextualizados, por meio de uma rápida apresentação, sobre o
histórico, conceito, metodologia, objetivos e finalidade da monitoração e gerenciamento do clima
organizacional.
A forma de preenchimento do questionário, a garantia do anonimato do respondente e do sigilo de
suas respostas, também, foram explicitadas, pelo pesquisador, neste momento, caracterizando o
que Mattar (1996) define como método “não disfarçado”, ou seja, o respondente tem clareza do
propósito da pesquisa e do tema pesquisado. A pesquisa teve um caráter facultativo e censitário,

ou seja, poderiam participar todos os funcionários que tivessem interesse em manifestar suas
opiniões sobre o ambiente de trabalho.
População Pesquisada
Destacam-se, de forma sintética, os principais resultados da análise descritiva das variáveis de
identificação dos respondentes. Participaram da pesquisa 404 funcionários, o que representa
78,30% do corpo funcional da BB Turismo. A maior parte dos funcionários (80,18%) encontrava-se
lotada nas filiais, locais onde se realizam as atividades fins da empresa. O estado que apresentou o
maior número de funcionários foi São Paulo, seguido do Distrito Federal.
A função de operadores de turismo era exercida por 57,92% dos funcionários (segmento cuja
natureza do trabalho relaciona-se diretamente às atividades fins da empresa). Do corpo funcional
61,39% eram mulheres. A faixa etária média era de 31 anos e 70,79% dos respondentes tinham até
35 anos. Quanto ao nível de escolaridade verificou-se a predominância de funcionários que
cursaram até o segundo grau (31,19%). Finalmente, 61,90% dos pesquisados tinham até 4 anos de
trabalho prestados na empresa.
Resultados e Análise dos Dados Coletados
Os funcionários expressaram suas percepções sobre o ambiente de trabalho, utilizando-se de
escala de concordância do tipo Likert de 6 pontos. Assim, os resultados expressam as médias
aritméticas simples, das respostas dos sujeitos, em cada questão, ou grupo de questões que
compõem os fatores do instrumento de pesquisa. Foram considerados satisfatórios aqueles itens
que apresentaram médias iguais ou superiores a 3,00 (ponto médio da escala).
Inicialmente, apresentam-se os resultados globais sobre a qualidade do clima organizacional na BB
Turismo, na percepção do conjunto dos respondentes. Na Dimensão Psicossocial o Fator
Comprometimento apresentou média de 4,86 com desvio padrão de 0,84. Além de destacar-se
como o fator melhor avaliado na dimensão, evidenciou-se, ainda, por apresentar os melhores
resultados entre os 7 fatores que compõem o instrumento de pesquisa.
Nesta dimensão o Fator Reconhecimento recebeu a pior avaliação com média de 3,64 e desvio
padrão de 0,98. Oportuno salientar que neste fator, a questão 43, cujo conteúdo remete à ascensão
profissional, apresentou o pior resultado dentre todas as variáveis da pesquisa, com média de 2,82.
Dentre os fatores que compõem a Dimensão Organizacional, o Fator Condições de Trabalho
apresentou a média mais elevada na avaliação dos funcionários 4,46 e desvio padrão de 1,30. O
fator Carga de Trabalho, com média de 3,60 e desvio padrão de 0,98, evidenciou-se por apresentar
a pontuação menos favorável nesta dimensão. Na tabela 1 é possível visualizar os resultados
obtidos, média e desvio padrão, nos sete fatores de clima pesquisados.
Portanto, a partir da análise dos resultados globais dos fatores, é possível depreender que na
percepção dos respondentes, a qualidade do clima organizacional na BB Turismo é satisfatória. Os
funcionários identificam-se e são muito comprometidos com a empresa e envolvidos com o

trabalho. As condições físicas do ambiente de trabalho são apropriadas, os instrumentos e
equipamentos disponíveis fornecem o suporte adequado para a realização das tarefas. Os
resultados observados, também, permitem inferir que o corpo gerencial relaciona-se de maneira
favorável com os subordinados, existindo, ainda, nas equipes de trabalho um sentimento de
cooperação e amizade entre as pessoas na consecução dos objetivos organizacionais.
Apesar de não apresentarem uma avaliação crítica, nota-se que todos os fatores obtiveram médias
acima de 3,00 (ponto médio da escala utilizada). Os resultados sugerem que na percepção dos
funcionários, a retribuição oferecida pela organização, em contrapartida ao desempenho e
contribuições prestadas, não estaria atendendo de forma plena aos anseios do corpo funcional. Os
funcionários não se sentiriam, suficientemente reconhecidos e valorizados no ambiente de trabalho.
Somando-se a isto, os canais internos de comunicação, supostamente, estariam se mostrando
incapazes de informar às pessoas acerca dos objetivos organizacionais e do desempenho
individual esperado pela organização.

Relatados os resultados globais nos fatores, apresentam-se, a seguir, os resultados dos fatores
detalhados por unidades (filiais, matriz e operadora). As médias foram calculadas considerando-se
as respostas do conjunto de funcionários que exercem suas atividades em um mesmo local de
trabalho. Conforme pode ser visto nas tabelas 2 e 3, de uma forma geral, a qualidade do clima
organizacional pode ser considerada bastante satisfatória em todas as unidades da empresa,
verificando-se, apenas, na filial Brasília média do Fator Reconhecimento inferior a 3,00 (ponto
médio da escala).
Dentre as unidades da empresa, a matriz destaca-se por apresentar médias acima de 4,00 nos 7
fatores de clima avaliados; tal fato poderia ser explicado pela proximidade dos funcionários com os
membros da diretoria da empresa e pela natureza do trabalho realizado, focado em
desenvolvimento, assessoramento, planejamento e controle, distinto do trabalho mais operacional
que é realizado nas filiais.
Os fatores Trabalho em Equipe e Comprometimento Organizacional foram pontuados com médias
acima de 4,00 em todas as unidades, destacando-se a filial Fortaleza que apresentou

respectivamente médias de 4,97 e 5,30 nos fatores citados. O Fator Estilo de Gerência, também, foi
avaliado de forma bastante satisfatória nas unidades, ressalva feita às filiais Brasília, Florianópolis e
Recife que apresentaram resultados inferiores ao verificado nas demais localidades.
A operadora de turismo e as filiais do Rio de Janeiro e Salvador apresentaram médias menos
favoráveis, tanto no Fator Reconhecimento, quanto em todos os fatores que compõem a Dimensão
Organizacional, permitindo inferir que as condições propiciadas pela empresa para o desempenho
do papel ocupacional não estão atendendo, integralmente, às expectativas dos funcionários nestas
unidades.

Nota-se que a dissonância apresentada pela relação entre alto comprometimento com níveis
insatisfatórios de reconhecimento e retribuições, provavelmente, seja uma das características mais
singulares detectadas por este estudo, sobre o clima organizacional na BB Turismo.
Aparentemente, para os sujeitos pesquisados, as deficiências percebidas seriam superadas pelo
grau de envolvimento e a identidade com o trabalho e com a organização. Uma possível explicação
para este fato poderia estar relacionada à natureza diferenciada das atividades realizadas em
agências de viagens e turismo. Infelizmente, devido à escassez de pesquisas em organizações
pertencentes a este segmento econômico, inexistem dados para comparação que possam
corroborar a proposição aventada.
Conclusões
O objetivo principal do presente estudo foi o desenvolvimento e validação de um instrumento para
investigar a qualidade do Clima Organizacional na BB Turismo - Viagens e Turismo Ltda., por meio
da percepção dos funcionários sobre diversos aspectos relacionados ao seu ambiente de trabalho.
O modelo conceitual composto por 2 dimensões: Psicossocial e Organizacional, e 7 fatores de
clima (Carga de Trabalho, Condições de Trabalho, Clareza Organizacional e Padrão de
Desempenho, Estilo de Gerência, Comprometimento Organizacional, Trabalho em Equipe e
Reconhecimento). Buscou, assim, mapear as percepções dos funcionários sobre aspectos
objetivos e subjetivos presentes no ambiente de trabalho.
A análise fatorial realizada mostrou que o instrumento proposto é adequado para a investigação do
clima organizacional. Salienta-se que as análises estatísticas apontaram que, para a população
pesquisada, os fatores referentes à Dimensão Psicossocial são os mais influentes na percepção
das condições do ambiente organizacional. Dentre os 7 fatores pesquisados o Fator Estilo de
Gerência, reproduzindo os resultados de outros trabalhos realizados sobre o tema, revelou-se como
o mais relevante na percepção do clima organizacional. Diante destes resultados é possível afirmar
que os aspectos subjetivos do ambiente de trabalho, tais como, o relacionamento interpessoal, o
envolvimento com o trabalho, a identificação com a empresa, o sentimento de amizade,
pertencimento e valorização pelo grupo e superiores, são elementos determinantes na formação do
clima organizacional na organização estudada.
A análise dos resultados globais demonstrou que o clima organizacional foi percebido de forma
bastante satisfatória pelo conjunto de respondentes, ressaltando-se o Fator Comprometimento, que
apresentou a melhor avaliação dentre os fatores. Por outro lado, o Fator Carga de Trabalho, que
verifica a percepção dos funcionários sobre as retribuições oferecidas pela empresa, apresentou a
avaliação menos satisfatória.
Uma das características mais peculiares detectadas por este estudo sobre o clima organizacional
da BB Turismo foi a dissonância apresentada na relação entre o elevado grau de comprometimento
dos funcionários versus as percepções menos satisfatórias sobre as práticas de reconhecimento,
valorização e retribuições oferecidas. Esta situação mostrou-se preocupante, pois, ao longo do

tempo, caso não sejam implementadas ações para aprimorar os pontos de insatisfação detectados,
o comportamento do corpo funcional poderá ser afetado negativamente quanto ao desempenho, a
satisfação, a motivação e a própria percepção favorável do clima organizacional da empresa como
um todo.
Não obstante esta investigação de clima organizacional ter sido realizada com uma população
significativa de trabalhadores do segmento de agência de viagens, representativa das diversas
regiões do país, os resultados obtidos nesta pesquisa não podem ser generalizados, ficando
restritos à BB Turismo porque seus resultados são baseados em percepções individuais sobre as
características de um ambiente organizacional específico.
Apesar

desta

limitação,

acredita-se

que

o

instrumento

desenvolvido

nesta

pesquisa,

apropriadamente adaptado e validado (semântica e estatisticamente), possa contribuir eficazmente
na investigação do clima organizacional. Além disso, representa uma tentativa na compreensão, ao
menos de parte, dos incontáveis componentes que influenciam, positiva e negativamente, o
comportamento humano nas organizações.
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Algumas reflexões sobre a influência de aspectos de organização do trabalho na gênese de um
acidente de trabalho
Maria Luiza Gava Schmidt

Universidade Estadual Paulista (Brasil)

Resumo
No presente artigo apresentamos algumas reflexões sobre a temática do acidente do trabalho.
Procuramos por meio da ilustração de uma situação de acidente ocorrida com um trabalhador,
discutir acerca da influência dos aspectos da organização do trabalho na gênese deste agravo à
saúde que acomete consideravelmente a população trabalhadora. De maneira geral, este estudo
vem somar-se àqueles que têm apontado a causalidade dos acidentes de trabalho decorrentes dos
aspectos da organização do trabalho.
Palavras Chave: Acidente do Trabalho, Organização do Trabalho, Saúde do Trabalhador.

Abstract
The main of this aricle is present some reflections about the acident work thematic. Through the
illustration of a work accident situation happened with a worker, we discuss about the influence of
work organization aspects at the genesi of the health worker that attacks these people.This work
has an additional propose to those that indicate the cause of the work accidents originated from the
work organization aspects.
Key-words: work accident, work organization, worker health.
Acidente de Trabalho: Algumas Concepções
Neste artigo faremos algumas reflexões sobre a temática "acidente de trabalho", um problema de
saúde que afeta consideravelmente a população trabalhadora.
O acidente de trabalho é conhecido na literatura pela sigla AT, e definido como "aquele que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho de segurados
especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que
causa a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho " (Brasil, 2000).
Quanto a causalidade, essas ocorrências possuem "natureza complexa, apresentando-se como
resultado indesejado da interação de uma rede de múltiplos fatores causais (Brasil, 2000). Fato
esse que tem mobilizado profissionais de diferentes áreas do conhecimento a estudar e analisar o
nexo causal dessas ocorrências, no sentido de entendê-las em sua complexidade e, então,
possibilitar a apresentação de propostas que visem a redução das mesmas.
A teorização acerca da causalidade do acidente de trabalho é ampla e diversificada.Nas formas de
compreensão desses fenômenos encontramos teorias que se complementam e outras que se
contrapõem.
Carmo et al., (1997), fazem um resgate histórico desse campo do conhecimento. Apontam as
teorias que já foram abandonadas e outras que ainda têm grande influência na análise da
causalidade dos acidentes de trabalho.
Lieber (1998), ao descrever sobre a causalidade do AT, enfatiza que novas teorias e respectivos
métodos são necessários e possíveis. Na opinião desse autor, a falta de um método decorre
basicamente da pobreza teórica em que se encontra a investigação da causalidade do AT e da
mesmice de pressupostos sobre o tema.
A falta de um método previamente concebido, a fim de orientar e de certa forma conduzir as
investigações e diagnósticos da causalidade dos acidentes do trabalho, acarreta na prática de
profissionais que procuram desvendar esse fenômeno, um conjunto de procedimentos tais como:
guias, expedientes, mapas, planilhas, entre outros, ditos científicos, por meio dos quais esses
profissionais sustentam suas práticas.
Diante disso, nos preocupamos com as idéias apriorísticas que possam surgir dessa metodologia
pré-estabelecida, levando profissionais a generalizações e distorções da realidade, dos fatos e da
compreensão das ocorrências dos acidentes, correndo, assim, o risco de diagnósticos equivocados

e, portanto, ações inadequadas e ineficazes, produzindo como já apontamos em outro estudo
falhas na elucidação das causas e a deficiência das técnicas preventivas (Rumin & Schmidt, 1999).
Binder et al., (1986), estudaram cuidadosamente as descrições referentes as investigações de
acidentes de trabalho, emitidas por três empresas metalúrgicas de grande porte do Estado de São
Paulo, fizeram uma análise crítica das atribuições das causalidades e apontaram que as mesmas
encontravam-se prejudicadas por juízos de valor que são descritos em termos do tipo "desatenção
", "descuido" e "negligência".
Resultados semelhantes a esses, encontramos em nossos estudos (Schmidt, 2004); (Schmidt,
2002), ao analisarmos as descrições emitidas nas CATs (Comunicações de Acidentes do
Trabalho), registradas no Setor de Benefícios de uma agência da Previdência Social e, também,
através das Fichas Técnicas de registros de acidentes feitas por uma empresa de grande porte do
ramo industrial.
Nesses estudos, nos deparamos com avaliações de cunho ideológico pautadas na culpabilidade do
trabalhador pelas ocorrências. São comuns as tentativas de explicar o fenômeno rotulando os
próprios trabalhadores como imprudentes, negligentes e irresponsáveis frente à ocorrência dos
acidentes no trabalho, de que são vítimas.
A associação da culpa dos acidentes ao comportamento faltoso e negligente dos trabalhadores
está fundamentada na Teoria da Propensão ao Acidente. Essa teoria, teve sua emergência em
1919.
De acordo com Szasz (1984), a sugestão inicial da existência do trabalhador propenso ao acidente
surgiu da pesquisa realizada pela British Industrial Fatigue Research Board, desenvolvida por
pesquisadores que, por meio de métodos quantitativos, especificamente a comparação por
porcentagens, procuravam provar a existência de trabalhadores propensos à acidentes.
A partir daí, na opinião do referido autor, a teoria de Propensão ao Acidente tornou-se uma
ferramenta ideológica poderosa para culpar os trabalhadores pelos acidentes que estes sofrem
durante o trabalho.
Para Dias (1997), essa atribuição de responsabilidade dada ao trabalhador por sua saúde ou sua
doença decorre "da maneira fragmentada de ver o mundo, conivente/conveniente ao
desenvolvimento da sociedade capitalista" (Dias, p. 64).
A partir da década de oitenta, a Teoria da Psicodinâmica do Trabalho descrita por Christophe
Dejours, psiquiatra e psicanalista francês, trouxe reflexões sobre os impactos do trabalho na saúde
dos trabalhadores, lançando dessa forma uma nova metodologia no campo da saúde no trabalho.
A partir de 1987, as concepções dejourianas passaram a exercer grande influência sobre os
pesquisadores brasileiros, especialmente, com a primeira edição em português publicação do seu
livro "A Loucura do Trabalho".
Por meio do enfoque psicanalista de forma não reducionista, Dejours avalia nocividade à saúde do
trabalhador, tanto dos riscos físicos quanto à saúde mental, sob dois aspectos: condições e
organização do trabalho.

Segundo o autor, a condição de trabalho refere-se especificamente a três ambientes: físico,
químico e o biológico, aos quais os trabalhadores estão expostos no exercício das atividades
laborativas e às condições de higiene, segurança e ergonômicas dos postos de trabalho.
Já a organização do trabalho é conceituada pelo autor como "a divisão do trabalho, o conteúdo da
tarefa (na medida em que ela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as
relações de poder, as questões de responsabilidade etc." (Dejours, 1992, p. 25).
Para o autor "a organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo impacto
é o aparelho psíquico" (Dejours, 1992, p. 133).
Nesse sentido, Dejours destaca que "quanto mais rígida for a organização do trabalho, menos ela
facilitará estruturações favoráveis à economia psicossomática individual " (Dejours, 1992, p. 128).
Segundo Selligmann-Silva (2002, p. 1143), "os estudos em Saúde Mental no Trabalho (SMT) têm
encontrado na organização do trabalho (OT) a fonte preponderante dos agravos psíquicos
relacionados com o trabalho ".
Apenas para exemplificar, podemos citar um excelente trabalho realizado por Lima et al., (2002), no
qual através de um estudo de caso intitulado: Aprisionado pelos Ponteiros de um Relógio: O Caso
de um Transtorno Mental Desencadeado no Trabalho, os autores após analisarem detalhadamente
a história de adoecimento de um trabalhador, oferecem evidências sobre os efeitos nefastos que as
formas patogênccas de organização do trabalho podem ter sobre os indivíduos.
De acordo com Paraguay (2002), o estudo da organização do trabalho pode ser feito analisando-se
os seguintes aspectos do conteúdo do trabalho: divisão, alocação e distribuição das pessoas em
relação as tarefas as normas empresariais (expectativas de produção), os modos operatórios (que
incluem as exigências de ritmo), alocação de tempos (pausas, cadências, jornadas, horas extras) e
de prazos em geral.
Em nossos estudos relacionados à saúde no trabalho temos realizado pesquisas em diferentes
instituições, o que tem nos possibilitado conhecer o funcionamento de diversas formas de
organização do trabalho, cada qual, de acordo com sua especificidade, concebe sua noção de
trabalho e de trabalhador.
Nessas trajetórias institucionais torna-se possível perceber que os princípios taylorista e/ou
fordistas são ainda vigentes e continuam fortemente presentes no cotidiano de muitas empresas.
Sendo estes expressos no processo de trabalho, na divisão das tarefas e dos gestos, na
distribuição dos postos de trabalho, na submissão dos trabalhadores à velocidade dos ritmos,
prazos, volume e qualidade e na ênfase dada ao lucro e produção.
São estas estruturas de organização do trabalho consideradas na literatura como as que
apresentam maiores riscos à saúde dos trabalhadores . Portanto, conhecer e considerar a
influência da organização do trabalho nas ocorrências de acidentes e/ou doenças ocupacionais tem
sido um desafio dos profissionais do campo da saúde ocupacional.
Nesse sentido, duas razões nos levaram a tomar a decisão de elaborar esse texto. A primeira
objetiva compartilhar um pouco de nossa experiência encontrada no intramuro das instituições. A

segunda, visa ilustrar, por meio do relato de uma uma situação de acidente de trabalho, alguns
aspectos da organização do trabalho que possam ter interferido na ocorrência do mesmo.
Com base nesses objetivos pretendemos, no final deste artigo, fornecer informações técnicocientíficas que possam subsidiar discussões acerca da gênese dos acidentes de trabalho.
Percurso Metodológico
Nosso contato com trabalhadores acometidos por acidentes do trabalho teve início no ano de 1997,
através do Projeto de Pesquisa sobre Acidentes do Trabalho, realizado junto ao Núcleo de Saúde
do Departamento de Psicologia do Trabalho da Unesp-Assis/SP, local em que atuamos como
professora e supervisora de estágio.
Primeiramente fizemos um estudo quantitativo numa das agências do INSS (Instituto Nacional de
Seguro Social), localizada no interior do Estado de São Paulo, a fim de diagnosticar aspectos
relacionados aos registros de acidentes emitidos nas CATs (Comunicações de Acidentes do
Trabalho), como: tipo de acidentes, natureza da lesão, atividade funcional e tipo de empresa, dados
considerados importantes para a obtenção de um panorama das ocorrências de acidentes na
região estudada.
Partindo desse estudo quantitativo, iniciamos uma pesquisa de abordagem qualitativa e, por meio
de entrevistas semi-estruturadas aplicadas de forma individual e coletiva, tivemos um contato mais
efetivo com trabalhadores que procuravam a agência do INSS para emissão das CATs.
Diante dos resultados transformamos o trabalho em atividades de estágio curricular em Psicologia
junto ao Departamento de Psicologia Experimental e do Trabalho e, a partir daí, os projetos de
estágio passaram a ser planejados com enfoque voltado aos estudos sobre acidentes de trabalho.
Nestes projetos, direcionamos conjuntamente com nossos estagiários a análise de aspectos das
condições e organização do trabalho e a interferência dos mesmos na saúde dos trabalhadores,
especificamente no que tange às situações relacionadas aos acidentes decorrentes do trabalho.
Assim, além de estabelecermos o INSS como local de contato com os trabalhadores, ampliamos
nosso campo de estudos para outras instituições e/ou organizações públicas e privadas, inserção
esta que nos permitiu conhecer diferentes contextos de trabalho.
As atividades de supervisão são realizadas na própria faculdade; eventualmente também
realizamos a supervisão dos estagiários nos locais onde os estágios ocorrem.
Além disso, mesmo em diferentes situações, sempre vinculamos o conteúdo de nossas atividades
profissionais a questões relacionadas à saúde no trabalho. Assim foi com a dissertação de
Mestrado (2000), com demais atividades propostas junto ao Departamento e, por fim, com a
pesquisa de Doutorado (2003).
Adotamos como metodologia a abordagem qualitativa e como procedimento de coleta de dados
temos utilizado a entrevista semi-estruturada. Esse instrumento "parte de certos questionamentos
básicos, apoiados em teorias e hipóteses de interesse da pesquisa. A partir dessas questões
básicas e da resposta do entrevistado vão surgindo novas questões, fruto de novas hipóteses.

Combina perguntas fechadas e abertas e permite ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto,
sem respostas pré estabelecidas pelo entrevistador" (Glina & Rocha, 2000, p. 63).
Essa técnica, embora aparentemente de fácil aplicação, requer do pesquisador a atenção constante
para o enriquecimento da coleta de dados sobre o tema a ser investigado. Sendo assim, em
algumas situações aplicamos as entrevistas em conjunto com os estagiários para que estes
pudessem observar o direcionamento e aprimoramento da aplicação do instrumento.
Nessa trajetória por diferentes instituições, foi possível estabelecer um contato mais efetivo com
trabalhadores de diferentes funções.
São muitas as histórias. Cada qual com sua situação específica que retrata a realidade do cotidiano
do trabalhador e revela os aspectos da organização do trabalho em diferentes contextos.
Foi um tanto difícil escolher uma história para compartilharmos neste texto. O que justifica nossa
opção pela história de João, que descreveremos na seqüência, envolve nossa mobilização
subjetiva diante dos fatos repletos de significados subjetivos e sociais. Mas justifica-se também
porque nos confrontamos com a extensão de um risco até então desconhecido, que se estrutura
numa função cuja atividade aparentemente simples parece não revelar tantos riscos de acidentes
graves e, no entanto, nos deparamos com um trabalhador com seqüelas graves. Isso mostra as
armadilhas geradas pela organização produtiva onde se inserem os danos à saúde dos
trabalhadores.
Antes de entrevistar João, não conhecíamos o processo de trabalho de fabricação de pães e outros
confeitos de padaria. Nem sequer imaginávamos que a produção dos pãezinhos de cada dia
pudesse trazer tantas conseqüências à quem os produz. Segue nossa experiência colhida,
interpretada e carregada de sentimentos de indignação.
O Encontro com Nosso Protagonista
Fevereiro de 2003, iniciávamos o diagnóstico sobre as ocorrências de acidentes de trabalho, numa
empresa do ramo de supermercado. Como de costume fomos até a empresa juntamente com duas
estagiárias para começarmos a coleta de dados e foi durante a primeira entrevista que tivemos
contato com João (nome fictício), padeiro, 28 anos. Ao entrar na sala de atendimento João
demonstrou-se tenso, olhar triste, ansioso, dizendo que não sabia porque estava ali. Essas
expressões de João nos fizeram perceber que a empresa não havia informado o trabalhador sobre
nosso trabalho na forma como orientamos que este deveria ser tratado.
Diante disso, apresentamos os objetivos de nossa presença na empresa e estabelecemos com o
entrevistado um contrato ético. Dissemos a ele que precisávamos que respondesse algumas
questões sobre o acidente que havia sofrido, que outros trabalhadores, tanto afastados como
alguns da ativa seriam entrevistados e que o entendimento deles sobre os acidentes poderia nos
auxiliar na compreensão das ocorrências na empresa e, por meio delas, contribuir para evitar
outros acidentes. Procuramos tranqüilizar João dizendo também que mesmo sendo necessária a

entrega de um relatório a empresa, os dados seriam apresentados de forma a manter o anonimato
dos entrevistados.
Diante dessa exposição o mesmo mostrou-se mais tranqüilo e verbalizou que, quando foi informado
sobre a entrevista com psicóloga, logo pensou em demissão.
Tendo apresentado os objetivos e estabelecido o contato percebemos que João se apresentava
menos temeroso e então iniciamos a entrevista. Relataremos a seguir fragmentos de sua história.
História Pessoal
João nos relatou que é solteiro, mora com os pais e um irmão. A mãe está afastada por licença
médica devido à problemas de saúde. O pai e o irmão não têm trabalho fixo, "fazem bico", de modo
que o salário de João (aproximadamente R$300,00 mensais) era a principal fonte de renda da
família e, segundo ele, 70% do seu salário ficava em casa.
História Funcional e o Acidente de Trabalho
Trabalha na empresa há aproximadamente dez anos. Contou que entrou como repositor, trabalhou
um ano e meio nessa função e depois pediu transferência para padaria, onde sabia que iria ganhar
mais. Lá iniciou como auxiliar de padeiro e, segundo o mesmo, aprendeu a trabalhar com os
padeiros que passaram pela padaria. Depois que o último saiu, ele solicitou a função e então
deixou de ser auxiliar de padeiro para ser padeiro, função que exerce há aproximadamente 6 anos.
Relatou que nunca recebeu treinamento para trabalhar, nem como auxiliar nem como padeiro, e
tudo que sabe aprendeu trabalhando no dia-a-dia.
Ou seja, aprendeu por meio de macetes, na forma como descreveu Dejours (1992). Para esse
autor, "ao longo de sua experiência e tempo de trabalho, o operário associa os comentários dos
colegas, sobre a qualidade final do produto, aos barulhos da máquina. Este saber não está escrito,
não se formaliza, mas simplesmente circula entre os trabalhadores, quando existe um ambiente de
trabalho onde há companheirismo " (Dejours, p. 105).
Quando solicitamos que João descrevesse sobre sua função, ele ao mesmo tempo ia nos relatando
acerca das atividades fazia gestos, como se estivesse manuseando os equipamentos dentro da
padaria. E assim nos disse que a primeira coisa que fazia quando chegava ao trabalho era pingar
os biscoitos. Foi nos relatando sobre essa atividade falando e gesticulando os braços "pega a
manga de confeiteiro, enche a manga com a massa, e vai pingando em círculos redondos, tem que
separar um longe um do outro pra não grudar, tem que assar em forno baixo pra não queimar". As
nove e meia começava a fazer o pão francês, "pego a farinha, o fermento, os ingredientes e faço as
massas, bato uns cinco minutos na lenta depois na rápida...". E assim, seguia o relato de João
sobre suas atividades diárias, que iam da confeitaria à limpeza dos equipamentos e da padaria em
geral.

O discurso de João ia aos poucos revelando os aspectos da organização do trabalho, que ora
provinha do trabalho manual padronizado e ora requeria técnicas operatórias mecanizadas ou
automatizadas.
Por meio de seus discursos nos revelou que considera sua função de extrema importância para o
supermercado pois, segundo ele "A padaria é pra chamar atenção do cliente. A padaria do
supermercado fica no fundo pra chamar a atenção do cliente. O cliente passa na loja inteira pra
chegar na padaria, e assim, lembra das coisas que falta em casa, e então compra".
Nesse seu jeito simples, João nos revelou uma das estratégias de captura do consumidor para as
compras. Mas, revelou também, o "estatuto do lucro ", este, aparece ideologicamente engendrado
em seu discurso, fazendo-o relacionar o conteúdo significativo de seu trabalho ao sucesso da
empresa, percebendo que um pequeno erro, ou um lapso momentâneo de atenção poderão trazer
conseqüências graves, dentre as quais perder clientes e lucratividade.
O conteúdo das atividades exercidas pelo mesmo, requeriam além do volume de trabalho a
capacidade técnica para executá-las.
O sentido das atividades, ou seja, o valor significativo atribuído à elas está articulado a ideologia da
organização que reforçam a imagem da padaria como um local "supra-sumo". As crenças postulam
que esta deve oferecer o melhor serviço e, para tanto, João deveria executar todas as tarefas com
cuidado e perfeição para garantir a qualidade dos serviços e produtos ofertados.
Esta adesão ideológica, incitou o entrevistado a se dedicar de "corpo e alma" ao seu trabalho.
Segundo Pagès et al., a adesão ideológica "é um elemento fundamental para o poder da empresa e
para o sistema de dominação e alienação dos indivíduos" (Pagès, et al., 1993, p. 75).
Em outro momento da entrevista, relatou também que o ritmo de trabalho era intenso, que tinha
pouco tempo para sentar, e que o período da manhã era o mais corrido, devido aos diferentes
produtos que precisavam ser produzidos. Vemos em seu relato o exemplo do trabalhador
"taylorizado", marcado pelo condicionamento e pelo comportamento produtivo, produzido pela
aceleração das cadências, pelas exigências temporais e sobretudo, pela rigidez da organização do
trabalho.
Quanto as condições do ambiente de trabalho, João queixou-se que este apresentava aspectos
desagradáveis. O desconforto na percepção do mesmo, era devido ao ruído produzido pelas
máquinas e a temperatura extremamente quente.
João relatou que trabalhava na padaria de uma unidade da empresa e que foi transferido
subitamente para outra lunidade sem, portanto, ser informado sobre o motivo de tal procedimento.
Pensou que foi por causa de um conflito interpessoal entre outros dois funcionários. Considerou a
troca injusta porque estava adaptado naquela unidade. Tinha organizado o horário com o colega
para não precisar fazer hora extra e, de repente, vem alguém e o transferiu.
Com a troca, seu saber pragmático foi colocado em cheque, pela troca de posto de trabalho de
modo que, os "macetes" que permitiam o funcionamento do posto de trabalho deixaram lacunas.

Sentiu diferença no modo de funcionamento da nova unidade para onde foi transferido, disse que
tinha muita pressão da gerência. Contou que ficava "enrolado" com a produção, temia não
conseguir dar conta de entregar os pães no horário.
Após quatro meses neste novo local de trabalho, João chegou para trabalhar um dia e seu colega
de trabalho estava de folga. Então, a gerência colocou um repositor de mercadorias para ajudá-lo.
A mudança à que nosso entrevistado foi submetido gerou o desencadeamento de situações
permeadas por conflitos relacionados aos fatores psicossociais tais como: falta de espaço para dar
voz às suas queixas, falta de apoio por parte do superior, falta de clareza em relação aos critérios
de mudança, pressões internas e informações conflitantes, que tornaram-se extremamente
estressantes. Soma-se, também, o receio de não conseguir completar as tarefas dentro do prazo,
volume e qualidade estabelecidos.
Certo dia, às nove horas da manhã, João iniciou a confecção dos pães, e, durante o manuseio da
máquina modeladora, prensou a mão direita. Conseguiu alcançar o botão da mesma com a mão
esquerda e a desligou, tal impulso não foi suficiente para impedir que sofresse uma lesão grave,
pela qual teve que se afastar do trabalho.
Quando perguntamos sobre sua percepção acerca desta ocorrência, João nos disse que no
momento estava preocupado com a produção, com a entrega dos pães no horário porque o rapaz
que estava de ajudante era repositor e tinha pouca experiência na padaria.
As percepções de João acerca da causalidade do acidente expressaram-se articuladas à
estruturação temporal do trabalho, motivo a que o trabalhador deu especial valor na determinação
da ocorrência do acidente.
De acordo com Seligmann-Silva (2002, p. 1146), "o entendimento das relações entre as
características das atividades, os tempos exigidos para o cumprimento das mesmas e o controle
instaurado, permitem compreender uma parte importante do que concerne à gênese das tensões
que repercutem na esfera psíquica".
Sendo assim, na opinião da autora, "quanto mais rígido o controle exercido para que os modos e
tempos prescritos pela direção sejam cumpridos, maior será a ansiedade gerada" (Seligmann-Silva,
2002, 1146).
Associando essas concepções de Seligmann-Silva às percepções emitidas por nosso entrevistado,
no que diz respeito ao nosso tema, alguns pontos podem ser destacados para mostrarmos aspetos
da organização do trabalho que podem estar relacionados a ocorrência deste acidente.
O trabalhador executava atividades que envolviam riscos ocupacionais, o conteúdo das mesmas
exigia grande atenção e concentração. Existiam metas de produção (prazo, volume e qualidade)
que necessitavam ser atingidas. Diante da situação, existiu o temor de incorrer falhas no
cumprimento destas metas e consequentemente sofrer sanções. A tarefa era executada sob
controle de um supervisor percebido como autoritário, o que dificultava a qualidade do
relacionamento entre ambos. A situação do momento aumentava a ansiedade resultante desse

conjunto de aspectos da organização do trabalho que pode ser agravada pelas condições do
ambiente físico do trabalho, por exemplo: barulho dos equipamentos.
Desse modo, percebemos que somam-se um conjunto de fatores os quais têm relação direta com a
gênese do acidente.
Existem ainda alguns aspetos da organização do trabalho que devem ser assinalados, por conter
características de exposição do trabalhador ao risco.
João, trabalhava numa loja considerada por ele, tranqüila pois conseguia juntamente com seu
colega, dar conta da produção sem precisar fazer horas extras. Tinha criado um local em se sentia
protegido, e cujos relacionamentos interpessoais ocorriam de forma harmoniosa.
Conforme foi nos relatando acerca de seu antigo posto de trabalho, percebíamos que este local
tinha um valor significativo para ele. Esta significação aparece associada ao tempo de trabalho no
local, à formação dos vínculos afetivos, ao reconhecimento e crescimento profissional, além da
proximidade física deste ambiente com sua residência.
Para João, este posto tinha, enfim, um valor de lutas e de conquistas. Ocorreu que ele foi
transferido de unidade, de forma brusca sem, contudo, receber explicações sobre os motivos dessa
ação. Manifestou-se indignado e injustiçado com a falta de informação sobre essa atitude.
Essas circunstâncias interferiram de forma expressiva no conteúdo significativo do trabalho, o que
levou o entrevistado a manifestar sentimentos de indignação e baixa auto-estima por não conseguir
compreender os motivos da transferência e nem mesmo ter tido a oportunidade de discutir sobre a
situação.
Ao ser colocado em um novo posto de trabalho, João precisava construir novos vínculos, já que a
transferência ocasionou uma quebra de vínculos psico-afetivos com seus colegas do local de
trabalho que deixara.
Nesse novo posto, João percebeu que o "chefe exigia mais". Conhecedor da responsabilidade de
sua função, atuou pressionado pois conhecia os riscos decorrentes do não cumprimento das metas,
produção dos pães e outros confeitos dentro dos parâmetros de qualidade. Como por exemplo:
fornecer os pães quentinhos nos horários de maior procura pelos clientes.
Vale ressaltar que os fatores que compõem o quadro de organização patogênica do trabalho
correspondem também aos "conflitos presentes nos relacionamentos interpessoais, especialmente
aqueles que ocorrem entre subordinados e chefes, também emergem como fonte de tensão e
sofrimento " (Lima et al., 2002, p. 240).
João conseguia cumprir com suas tarefas pois tinha um bom auxiliar. Porém, num dia em que o
ajudante estava de folga, o chefe escalou para substituir o empregado, um rapaz que atuava como
repositor e sendo este, na opinião do entrevistado, desqualificado para a função.
Eis aqui o mecanismo de tensão decorrente da divisão das atividades que, segundo estudiosos,
apresenta um grande número de implicações para a Saúde Mental no Trabalho (SMT).

Diante da falta do auxiliar, tendo que trabalhar com um ajudante sem experiência e capacitação
técnica para executar as atividades da padaria, João teve que se desdobrar, tornar-se polivalente,
pontos que deixaram em evidência a sobrecarga.
A substituição do auxiliar da padaria visou apenas o preenchimento de uma lacuna no quadro
funcional não sendo suficiente para reduzir o ritmo e a sobrecarga imposta no local. Isso contribuiu
para o aumento da tensão de João diante do temor de não conseguir superar as exigências da
produção.
Às nove horas da manhã, horário considerado pelo entrevistado como de "pico", ele sofreu o
acidente de trabalho.
Do ponto de vista da ortodoxia empresarial sobre análise de acidentes, João cometeu um "ato
inseguro " ao colocar a mão na máquina com a mesma em movimento.
Entretanto, quando analisamos o acidente de João tomando como base o contexto, devemos
considerar que diferentes fatores encontraram-se correlacionados a essa ocorrência. Nosso
questionamento é: por quê durante quase dez anos manuseando esse tipo de máquina João nunca
sofreu qualquer ferimento e agora vem a sofrer um acidente grave?
No dia do acidente João estava há quatro meses neste posto de trabalho, estava ainda em
processo de formação de vínculos, se adaptando e, portanto, se encontrava num estado de
ansiedade, que expunha seu equilíbrio metal às ameaças do cotidiano. Ameaças produzidas pela
pressão, que surge explícita nas exigências das tarefas. Diante do sofrimento mental, que não
passa ignorado nessas situações, o risco físico torna-se despercebido por João, momento em que
o acidente ocorre.
O Momento Posterior ao Acidente
No momento da entrevista João estava há dois dias do retorno ao trabalho, do qual ficou afastado
aproximadamente sete meses, dentre eles um mês correspondeu ao período de férias, que usufruiu
na seqüência da alta médica.
Perguntamos como se sentiu durante o afastamento. Relatou que, durante no período que ficou
afastado, no primeiro mês estava ansioso para voltar ao trabalho, depois percebeu que mesmo com
as sessões de fisioterapia sentia muita dor na mão. Comentou ainda sobre o sentimento de solidão
que enfrentou durante o afastamento, devido ao distanciamento dos amigos.
De acordo com Glina & Rocha (2000, p. 60), "o trabalho representa um papel importante na
necessidade de satisfação social ". Desse modo, as queixas de João trazem indicativos da falta de
atendimento dessa necessidade básica durante o período em que ficou afastado.
Quanto ao retorno, disse que sentia medo da máquina. Sonhou que a mesma estava triturando
duas pessoas. O medo, aqui, pode ser entendido como uma resposta tardia ao evento que o
mesmo experimentou, o qual implicou em lesão grave e extrema angústia.

A situação posterior ao acidente incluiu "episódios de repetidas revivescências do trauma sob a
forma de memórias que se impõem à consciência clara ou em sonhos (pesadelos)" (Glina & Rocha,
2000, p. 34).
Relatou que sentia dor na mão apesar de ter recebido alta médica. Apontou o desejo de mudar de
setor e disse que sua mãe ficava o tempo todo pedindo para ele mudar de função. Está cursando o
supletivo, tem interesse na área de eletrônica e sabe que não é possível mudar de função.
Diante desses relatos, percebemos que o entrevistado apresentou atitude de evasão às
circunstâncias semelhantes ou associadas ao evento estressor, até então, ausentes antes do
acidente.
Começou a desenvolver mecanismos para evitar as atividades laborais, manifestou interesse
diminuído em relação a execução das atividades que executava antes de sofrer o acidente, denotou
necessidade de distanciamento do local e do equipamento de trabalho e apresentou sintomas de
estado de tensão.
Contou também que nunca havia pensado que aquela máquina poderia fazer o estrago que fez,
que nunca recebeu treinamento de segurança, nem mesmo orientação para os cuidados
necessários para o manuseio do equipamento. Confessou que a partir de então sentia medo de
manuseá-la.
O medo se converte em fonte de tensão, incertezas e insegurança que "responde por um aspecto
concreto da realidade e exige sistemas defensivos" (Dejours, 1992, p. 64).
Mediante os depoimentos, percebemos que havia uma tomada de consciência exata do risco por
João, o que o fez sentir dificuldade de execução das atividades diárias que executava antes.
Notava-se que, mesmo tendo desaparecido as seqüelas físicas resultantes do acidentes, o
entrevistado continuava manifestando dores na mão. A persistência da dor poderia estar associado
ao que Dejours (1992) denominou de "Síndrome Subjetiva Pós-Traumática", que caracteriza-se por
uma variedade de sintomas que surgem como forma de proteger o trabalhador do retorno ao
trabalho.
A situação do afastamento aparece como elemento desencadeador desse quadro podendo produzir
a emergência de transtornos psíquicos e somáticos, conforme constatamos em estudos anteriores
(Schmidt et al., 2002).
No caso de João, retornar ao trabalho implica necessariamente em enfrentar individualmente o
risco, o que aumentava a tensão, pois, na padaria, tudo lembrava a possibilidade da ocorrência de
um novo acidente.
Além de se defrontar com os riscos reais do local de trabalho, João teria que enfrentar a pressão
advinda da organização do trabalho e sabia que teria que sobreviver a isto tudo pois, afinal, existe
ainda outra exigência gerada pela "Disciplina da Fome", conforme descreveu Dejours (1992). O
emprego é para João a fonte de sua sobrevivência e de sua família, pois, como nos relatou a
manutenção dela depende de seu salário.

Construir uma nova trajetória profissional é hoje para João uma necessidade que inquieta seu
cotidiano. Há dúvidas sobre seu futuro profissional. Com a necessidade de aprender rápido, não
tanto para vencer a concorrência, mas como estratégia individual para conseguir outro emprego e
sair desse ambiente de trabalho percebido como penoso, revestido de sofrimento, a busca por
novos conhecimentos torna-se uma outra fonte de tensão.
Diante dos fatos, João "passa a ser a prova viva e concreta de que o perigo existe. Portanto, não
pode mais fazer parte do coletivo, e pressente o isolamento em que irá se sentir, separado do
grupo para o qual será agora um elemento perturbador, já que sua presença desmente o que a
ideologia coletiva procura afirmar – a invunerabilidade ante os riscos" (Seligmann-Silva, 2002,
p.1165).
Considerações Gerais
Finalizando, assinalamos que as situações vivenciadas por João, mostram o exemplo de um
trabalhador vítima do sistema capitalista de produção.
Sua história, embora com suas particularidades, representa o drama vivenciado por outros
trabalhadores, sejam padeiros ou executantes de outras funções, alocados em distintos espaços de
trabalho, aprisionados pela rigidez da organização do trabalho, onde o sofrimento humano faz
morada.
Estar em contato com o coletivo de trabalhadores nesses últimos anos nos possibilitou perceber o
quanto vivem sob pressão no ambiente de trabalho, situação que não é específica de uma
empresa, mas que se estende pelas várias empresas, organizações e/ou instituições, nos
diferentes ramos de atividades.
Em recente pesquisa desenvolvida no âmbito da Saúde Coletiva (Schmidt, 2003) abordamos
acerca dos aspectos relacionados à ocorrência dos acidentes do trabalho tomando como referência
a organização do trabalho e a relação desta com essas ocorrências. Nos deparamos com a
multiplicidade de fatores que põem em risco a saúde física e mental dos trabalhadores e, dentre
esses, a pressão mostrou-se um dos mecanismos que se encontra presente quando o assunto é
acidente do trabalho.
No contexto do mundo do trabalho, independentemente do local, a pressão está engendrada e se
constitui num mecanismo de poder pelo qual a dominação e a sujeição perpassam, e pelo qual,
milhares de trabalhadores sofrem.
Sofrer de pressão, mas o que é isso? Do discurso dos trabalhadores podemos extrair vários temas
que representam esse sofrimento. A coletividade trabalhadora sabe bem quais são os pontos de
pressão no trabalho; e sabem mais, sabem muitas vezes os danos que viver sob pressão podem
trazer à saúde. Conseguem, em algumas situações, criar mecanismos coletivos de defesa contra a
pressão, mas as limitações para lutar contra ela param por aí.
No mundo do trabalho parece ser quase impossível não existir pressão. Ela existe efetivamente e
se engendra por diferentes meios.

Refletindo sobre o conteúdo trazido por diferentes trabalhadores, durante esse nosso contato com o
mundo do trabalho, pudemos extrair vários temas que se repetem obstinadamente como um refrão
coletivo. Dentre os aspectos da organização do trabalho que mais acometem os trabalhadores, se
destaca a pressão proveniente dos mecanismos de poder.
Não há entrevista em que não apareçam focos dela. Em algumas situações, os trabalhadores têm
consciência da mesma e apontam suas bases; em outros discursos, esses são tomados pelos
mecanismos de pressão e esta passa despercebida pois se instala de forma sutil, mas existe, está
lá, atuando fortemente.
Descreveremos aqui algumas formas de funcionamento dos dispositivos de pressão, no entanto
não significa que não existam outros meios desses mecanismos s engendrarem no contexto
organizacional.
Desse modo temos a pressão decorrente do contato forçado com uma tarefa. Esta surge
principalmente em situações em que o trabalhador atua em tarefas que considera desinteressante,
as atividades são realizadas meramente por necessidades, em que o mesmo é forçado a atuar
obrigatoriamente.
Em algumas situações o trabalhador se vê também obrigado a desenvolver tarefas mesmo não
sendo devidamente qualificados à elas. Temos, então, a pressão advinda da falta de qualificação.
Nestas situações o trabalhador sente-se pressionado, obrigado a agir por seus próprios meios e
adaptar-se obrigatoriamente ao conteúdo da tarefa. Elevam-se as queixas desse tipo de pressão,
sobretudo nos casos de desvio de função, situações nas quais o trabalhador sente-se "usado",
injustiçado, dividido, tendo que ser flexível e polivalente.
Outra forma de engendramento da pressão advém do trabalho rigidamente organizado. Neste atua
a pressão normativa, situações relacionadas ao cumprimento de padrões de qualidade e
especificação de produtos e/ou serviços. A necessidade de seguir as normatizações de Programas
de Qualidade insere mecanismos de controle e vigilância e, dessa forma, acentuam a pressão.
Existe ainda a pressão hierárquica, proveniente das relações entre chefias e subordinados,
situações em que o trabalhador é obrigado a agir sob o mando do chefe. São relações
estabelecidas literalmente entre dominantes e dominados, onde se vê ainda os traços culturais de
relações similares às de colonizador e colonizado.
Soma-se a estas formas, a pressão da produtividade. Nela o esforço do trabalhador corresponde à
necessidade do cumprimento de metas, daí a preocupação constante com o prazo, volume e
produção.
A história de João nos dá indicativos de como um acidente de trabalho pode ser decorrente dessa
pressão coercitiva e patogênica engendrada nos modos de funcionamento da organização do
trabalho.
Não temos a onipotência de explicar a ocorrência dos acidentes de trabalho apenas pelos
dispositivos da pressão, mas pensamos que os pesquisadores envolvidos com as investigações

dos acidentes de trabalho devem torná-los como fio condutor para a causalidade dessas
ocorrências.
Para tanto, é fundamental a atenção à fala dos trabalhadores, já que através dela é possível obter
informações sobre os riscos à que estão expostos.
Para finalizar, resta-nos reforçar que cabe aos profissionais envolvidos com a análise dos acidentes
de trabalho considerar a relação entre os aspectos da organização do trabalho e a gênese dos
acidentes. Somente essa visão sistêmica poderá, ao nosso ver, romper com a relação clássica e
vigente de culpabilidade dos trabalhadores pelos acidentes à que são vítimas e, desse modo,
poderá contribuir efetivamente para implementação de ações que visem a melhoria das condições
laborais e, conseqüentemente, a redução dos riscos à saúde dos trabalhadores.
Por último, caro leitor, que também é um consumidor:
Se o pão não estiver quentinho, não culpe o padeiro, ele pode estar sozinho.
Esfarelado, padeiro sobrecarregado.
Sem aparência, resultado das cadências.
Se estiver fora do padrão, pressão.
Confeitos queimados, com muito ou pouco fermento,
Sofrimento humano e seus efeitos.
Sem sabor, quebra nos macetes do trabalhador.
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Análise psicodinâmica dos três primeiros passos do Programa de 12 Passos de Narcóticos
Anônimos
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi realizar uma leitura psicodinâmica dos três primeiros passos do
programa de 12 passos de Narcóticos Anônimos. Os passos foram abordado isoladamente e foram
apresentados seus benefícios através de uma analogia entre este programa e o processo
psicodinâmico de desenvolvimento psicossexual e social. Os benefícios que o adicto adquire
durante a participação do programa foram descritos aqui como recursos egoicos e maturidade
emocional e social que vêm sendo adquiridos durante o desenvolvimento nos primeiros anos de
vida. Este estudo se propõe a oferecer aos psicólogos que trabalham com o fenômeno da
drogadição e possuem orientação psicodinâmica, alternativas teóricas para intervenção em
modelos de tratamento que incluam o programa de 12 passos.
Palavras chave: Drogadição; Narcóticos Anônimos; Programa de 12 Passos
Psychodinamic analysis of first three steps of 12 Steps of Narcotics Anonymous Program
Abstract
The objective of this work was to carry through a psychodinamic reading of three first steps of 12
Steps of Narcotics Anonymous Program. The steps have been approached isolated and their
benefits has been presented separately by an analogy between this program and the psychodinamic
process of psychosexual and social development. The benefits that adicted acquires during the
participation of the program have been described here as egoicos resources and emotional and
social maturity that has been acquired during the development in the first years of life. The proposal
of this study is to offer the psychologists who work with the drogadiction phenomenon and have
psychodinamic orientation, theoretical alternatives for the intervention in treatment models that
include the program of 12 steps.
Key Words: Drug adiction; Narcotics Anonymous; 12 Steps program
Analise psicodinámica de los tres primeros pasos del programa de 12 pasos de Narcóticos
Anónimos
Resumen
El objecto de este trabajo fué hacer uma lectura psicodinámica de los tres primeros pasos del
programa de 12 pasos de Narcóticos Anónimos. Los pasos fueram abordados isoladamente y
tuvieron presentados sus beneficios a través de una analogia entre este programa y el proceso
psicodinámico de desarroyo psicosexual y social. Los beneficios que el adicto adquiere durante la

participación del programa dueram descritos aqui como recursos egoicos y maturidad emocional y
social que vienen siendo adqueridos durante el desarroyo em los primeros años de vida. Este
estúdio propone a los psicólogos que trabajan com el fenómeno de la drogadicción y poseen
orientacción psicodinámica, alternativas teoricas para intervención em modelos de tratamiento que
incluyan el programa de 12 pasos.
Palavras clave: Drogadicción, Narcóticos Anónimos, Programa de 12 Pasos

Apresentação
Este trabalho tem como objetivo realizar uma leitura dos três primeiros passos do programa de 12
passos de Narcóticos Anônimos a partir de um raciocínio psicodinâmico. Esta proposta foi baseada
no interesse de investigar o processo pelo qual o drogadito se beneficia deste programa segundo
uma coerência psicodinâmica, ou seja, transformando a linguagem original numa linguagem comum
ao universo psicológico.
A leitura deste trabalho deverá ser iniciada a partir dos seguintes princípios: 1 - A análise realizada
aqui considera que o drogadito esteja entrando em contato com o programa pela primeira vez, 2 como a proposta do Programa de NA é manter este processo de recuperação por toda a vida, é
sugerida uma leitura que corresponda á imagem de uma espiral, onde a cada recomeço do
programa, novos recursos e mais eficientes vão sendo adquiridos, possibilitando, assim, um
progressivo amadurecimento egóico.
Para uma melhor compreensão dos argumentos psicodinâmicos e da evolução de cada Passo,
foram inseridas frases contidas no livro-base de Narcóticos Anônimos (1983) para ratificar e
clarificar a idéia psicodinâmica que se expõe. Estas citações serão literais e serão identificadas
pelas páginas no decorrer do texto. Inicia-se o estudo com a contextualização do quadro da
drogadição através da exposição de algumas característica peculiares a este fenômeno seguindo a
exposição de cada um dos Passos propostos pelo Programa.
Introdução
O adicto possui uma debilidade egóica que o torna incapaz de suportar a depressão, tendo que
recorrer a mecanismos maníacos para sua sobrevivência. No entanto, "a reação maníaca só pode
ter êxito com a ajuda das drogas, porque para a produção da mania se requer certa fortaleza
egóica" que o adicto não tem (ROSENFELD, 1978). A repetição deste movimento com
conseqüência satisfatória (êxito), ou seja, a manutenção de um estado maníaco e anulação
(temporária) da angústia, promove uma debilidade cada vez maior do ego, pois seu repertório de
defesa contra a angustia e a depressão, que já era pobre, vai se tornando cada vez mais ineficiente
quando comparado ao recurso defensivo externo (droga). Este maior empobrecimento ocorre pelo
fato do recurso droga provocar alívio imediato, não exigir adiamento da gratificação, capacidade de
espera e elaboração de soluções mais eficientes, ou seja, não possibilita que o ego faça uso de

seus recursos mais sofisticados. O que é estimulado, portanto, é o uso de "mecanismos de defesa
de baixo nível" em detrimento a "mecanismos de defesa de alto nível" descritos por Otto Kernberg
(1976). Os últimos vão ficando cada vez mais escassos na economia psíquica, promovendo um
funcionamento cada vez mais regredido. É acionado, portanto, um modo de funcionamento
primitivo (processo primário), a linguagem (entendida a linguagem como o modo de expressão no
mundo) utilizada é a do princípio do prazer que, com a sistematização e progressão dos episódios
tóxicos vai se tornando característica de personalidade, modo de funcionamento imperante. O
processo secundário de funcionamento vai se tornando cada vez mais difícil de ser resgatado.
Percebe-se, portanto, que este processo, é um processo de escolha narcísica, ou seja, a escolha
dele por um "ele melhor". Exemplificando este argumento com a literatura de NA (1983): "A parte
espiritual de nossa doença é o total egocentrismo" (pág. 22). É a escolha do ego (por identificação
projetiva) pelo ego ideal numa tentativa mágica de incorporação do ego ideal através de um objeto
ideal (droga). Toma a si mesmo, seu próprio corpo (ego ideal) como objeto de amor (FREUD,
1914). Não há relação de amor com objetos externos. O objeto externo é usado para um gozo
narcísico. Vemos identidade com esta leitura na literatura de NA (1983) onde se diz: "Nossa doença
nos isolava das pessoas, a não ser quando estávamos obtendo, usando e arranjando maneiras de
obter mais" (pág. 4), ou seja, o outro (como no bebê), era visto como instrumento de uso para
gratificação. A "relação" com o outro era um meio e não um fim em si mesma. (Poderíamos aqui,
pensar o porquê desta regressão a um modo de funcionamento tão primitivo, recorrendo à teoria de
relações de objeto em Melanie Klein (1945), onde, na relação com o outro o bebê se frustra e,
mediante a incapacidade de lidar com esta frustração, regride a um funcionamento já conhecido
onde a gratificação predominava. No entanto, refletir sobre a causalidade deste fenômeno nos
distanciaria da proposta inicial. Deixemos, então estas reflexões para um outro momento).
Há, portanto, um progressivo desinvestimento libidinal dos objetos externos (família, trabalho, etc..)
paralelo a um progressivo investimento libidinal no ego ideal (si mesmo alucinado). Este estado
geral é parecido com o estado do bebê que, nos primeiros meses de vida reconhece a mãe como
uma extensão de seu próprio corpo. A mãe é concebida como veículo de gratificação e alívio, ou
seja, o self materno fortalece o self do bebê (WINNICOTT, 1964). Proporciona prazer e reduz o
desprazer. Não é uma unidade diferenciada dele e, qualquer evidência do contrário é negada
alucinatóriamente para não causar dor e sofrimento. Identificamos congruência com a literatura de
NA (1983) quando é dito: "Alguns de nós começaram a ver os defeitos da adicção nas pessoas
mais próximas. Dependíamos muito delas para nos arrastarem pela vida. Sentíamos raiva,
frustração e dor quando elas encontravam outros interesses, amigos e pessoas queridas" (pág. 7).
Esta situação é similar a do bebê. No entanto, este precisa ser "arrastado" por sua evidente
ausência de recursos para sobreviver. O drogadito, apesar de possuir recursos físicos mais
desenvolvidos que o bebê que poderiam promover certo grau de independência, possui recursos
emocionais muito parecidos com os de um recém nascido. Estes recursos precários o paralisam e o
tornam dependente da droga na mesma intensidade em que o bebê é dependente da mãe (que

neste período também é objeto ideal). Podemos lembrar que qualquer psicopatologia que por
ventura venha a se manifestar na vida não é estranha ao aparelho psíquico .Em algum momento do
desenvolvimento psicossexual este funcionamento (hoje psicopatológico) foi considerado normal
(FREUD, 1905; HEIMANN, 1982). Fica evidente, portanto, que existe um funcionamento com
tendência à escravidão e à submissão que está ligado ao objeto ideal droga, mas poderia estar
ligado a qualquer outro objeto como um dia esteve ligado ao objeto mãe sem ser considerado
patológico. Na literatura de NA (1983) isso fica evidente da seguinte forma: "Nossa incapacidade de
controlar o uso de drogas é um sintoma da doença adicção. Não somos impotentes apenas perante
as drogas, mas também perante a adicção". Aqui fica claro um reconhecimento deste
funcionamento precário, com recursos precários.
O bebê ainda não consegue protelar quando sente dor, angustia e falta. Não tolera minimamente a
espera. O bebê utiliza todos os recursos disponíveis para que esta idéia se sustente (conseguir
gratificar-se a si próprio); por exemplo, quando está com fome e a gratificação não é imediata
(demanda espera), o bebê, levando o dedo à boca alucina auto-suficiência (capacidade de
satisfazer-se a si próprio), negando a dor (fome) e a realidade (necessidade de espera para
gratificação eficiente e necessidade de ajuda na relação com o outro). Ele ainda não tem recursos
egóicos para lidar com a dor e a realidade, assim como o drogadicto, que não tem recursos egóicos
para lidar com sua dor e sua realidade, tendo também, que alucinar auto-suficiência. No entanto,
esta alucinação só é adquirida e mantida através de um recurso externo (droga).
Porém, dependendo dos recursos egóicos de cada bebê e da economia pulsional inata, o princípio
de realidade se impõe. Ele percebe que a dor (fome) não passa, apesar dos recursos utilizados
(dedo na boca) e ele tem que admitir sua impotência em satisfazer-se onipotentemente. Chegamos,
então ao Primeiro Passo.
Primeiro Passo - "Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas
tinham se tornado incontroláveis".
A imposição do princípio de realidade gera um conflito, e, portanto, uma egodistonia . O que antes
era egossintônico: ideal drogaditivo, através da imposição dolorosa da realidade, tornou-se
egodistônico (KALINA, 1983). A solução dada até então para qualquer forma de angústia e de dor
tornou-se ineficiente (O dedo na boca disfarça a fome apenas por um período). Devido a condições
pulsionais inatas, para alguns, a realidade se impõe e para outros não (a impotência jamais será
sentida se depender de recursos egóicos próprios, é necessário, nessas situações, uma
intervenção externa - quando, por exemplo, a intervenção terapêutica adequada é uma internação
compulsória). O tratamento só é eficiente quando está inserido um conflito, ou seja, uma quebra no
ideal drogaditivo. Kalina9 explica este fenômeno da seguinte forma: "O adicto é um ser que pôs em
funcionamento a parte psicótica da personalidade. Não responde à prova da realidade, nem à de
experiência, não tem consciência da doença ou a tem parcialmente (ou melhor, dissociadamente) e
vive de acordo com o delírio, que se converte, assim em sua própria ideologia de vida. Funciona

egossintonicamente com seu delírio drogaditivo e, por isso, a internação, em regra geral, deveria
ser a primeira medida a ser tomada para tentar sua reabilitação, pois necessitamos criar-lhe um
conflito, uma egodistonia" (KALINA, 1983). No entanto, se considerarmos as diferenças pessoais de
um modo geral e dos drogaditos em particular, percebemos que, por condições pulsionais inatas ou
por recursos egóicos adquiridos (fixação libidinal em estágios mais avançados do desenvolvimento
psicossexual), alguns reconhecem a realidade e a sua impotência sem necessitar de intervenções
como a internação compulsória, ou seja, o conflito é instalado por recursos próprios. O programa de
NA, portanto, só é capaz de beneficiar indivíduos que possuem recursos suficientes para
reconhecer a realidade externa.
Na literatura de NA (1983), identificamos a idéia de conflito da seguinte forma: "Quando dizemos
não temos escolha (inexistência de conflito, apenas um caminho a seguir), mostramos a
incapacidade de parar de usar (...). No entanto, nós temos uma escolha (conflito instalado, mais de
um caminho a seguir) quando paramos de tentar justificar nosso uso" (pag. 21).
Lembramos, portanto, que o programa de NA propõe a aquisição de recursos egóicos mais
sofisticados e elaborados que vão sendo adquiridos sistematicamente. A proposta (Primeiro Passo)
exige um compromisso definitivo com a realidade e com o processo secundário de funcionamento:
"Nenhum dos passos trabalha por mágica" (NARCOTICOS ANÔNIMOS, 1983, pág. 24). Este pode
ser considerado o mais importante dos passos por inserir este compromisso com a realidade
externa. Nosso objetivo aqui é fazer uma leitura psicodinâmica deste processo. A posição esquizoparanóide, antes predominante, dá lugar a uma posição depressiva, ou seja, o delírio de amor
narcísico sustentado pela droga, dá lugar a uma ansiedade depressiva (confluência de amor e ódio
pelo mesmo objeto - si mesmo) que é expresso pela forma de culpa mais arcaica e angustiada
devido a sentimentos ambivalentes para com um objeto (KLEIN, 1982). "Ao nos sentirmos
derrotados ficamos prontos" (NARCÓTICOS ANÔNIMOS, 1983, pág. 21). Apesar de sentir-se
fracassado, está vivo e pretende manter-se assim (predomínio do instinto de vida). Para que o
drogadicto suporte este acumulo de angústia, é necessário que tenha alguma estrutura egóica
adquirida durante seu desenvolvimento. O bebê, em certo estágio do desenvolvimento, já se acha
física e emocionalmente maduro para integrar suas percepções fragmentadas da mãe, reunindo as
versões (imagos) boas e más. No entanto, neste Primeiro Passo, o adicto ainda está num estágio
anterior. Ainda está integrando sua própria imagem, suportando sua ambivalência em relação a si
próprio, ainda não considera a existência de um outro. Está se reconhecendo progressivamente um
bebê vulnerável e desprotegido e, "até abrir mão de todas as restrições, estará colocando em risco
os alicerces de sua recuperação" (NARCÓTICOS ANÔNIMOS, 1983, pág. 22). A introdução de um
outro diferenciado, na vida anímica surge, então, no Segundo Passo.

Segundo Passo - "Viemos a acreditar que um Poder maior do que nós poderia devolver-nos a
sanidade".
Até aqui, identificamos um salto na qualidade de recursos egóicos adquiridos. O drogadito, que
tinha referências alucinatórias, vivia pelo princípio do prazer e com predominância do processo
primário de funcionamento , portanto, em posição esquiso-paranóide - recursos egóicos e
desenvolvimento emocional de um bebê de 2 a 4 meses ; já adquiriu um compromisso com a
realidade interna e externa, suporta ambivalências, dores e vive o luto do narcisismo ou seja,
predomínio da posição depressiva (recursos egóicos de um bebê mais maduro).
Após o reconhecimento de sua insuficiência, é necessária a inserção de um outro no universo
anímico que sirva de referência e continência. O vínculo que antes era com um objeto idealizado
concreto (droga), passa a ser com um objeto simbólico (Deus) - Podemos observar que a
passagem de um vínculo concreto para um vínculo simbólico pressupõe uma aquisição (recente) de
recursos egóicos mais elaborados. Este outro é primeiramente idealizado e de permanência
constante - como uma forma de vínculo adesivo (Hinshelwood, 1992, págs 355/356) - ao indivíduo
e, por isso, a escolha do símbolo universal Deus ("Poder maior do que nós"). Recorremos a
Winnicott (1958) em "A capacidade de estar só" para dar um sentido psicodinâmico a este
fenômeno. O autor propõe que, inicialmente, a criança só é capaz de estar sozinha na presença de
alguém, ou seja, consegue manter sua recém adquirida (mas, ainda frágil) integridade egóica e não
recorrer a mecanismos primitivos de funcionamento (regredir) se tem por perto alguém (mãe para o
bebê e Poder Superior para o adicto) com maturidade egóica suficiente para protegê-lo dele mesmo
(de seus impulsos destrutivos). O ego maduro desta mãe, com seus inúmeros recursos, dá
continência ao ego débil do bebê / criança. Na literatura de NA (1983) encontramos: "O Primeiro
Passo deixa-nos (como herança) a necessidade de acreditarmos em algo que nos ajude com nossa
impotência, inutilidade e desamparo.(...) O primeiro passo deixou um vazio em nossas vidas" (pág.
24). Presença de ansiedade depressiva, reconhecimento de limites do corpo e do ego. Para o
drogadito a companhia constante de um ego mais estruturado só é possível através de um
processo de simbolização deste outro – "... podemos escolher o grupo, o programa, ou podemos
chamá-lo de Deus" (NA, 1983, pág. 26). Este outro deve possuir recursos suficientes que amparem
a insuficiência do ego – "preencha o vazio" (NA, 1983, pág. 24). Percebemos, aqui, a aquisição de
recursos egóicos mais desenvolvidos - idade emocional de um bebê no início da infância - possui
independência protegida. Para Melanie Klein (1930), “o simbolismo não constitui apenas o
fundamento de toda fantasia e sublimação, mas também sobre ele se constrói a relação do sujeito
com o mundo exterior e com a realidade em gera”.
A título de curiosidade, podemos complementar a análise deste Segundo Passo através da
"Imagem de Deus" segundo Jung (1988) que pode ser compreendida como o símbolo da totalidade
psíquica. O autor explica: "Só por meio da psique podemos constatar que a divindade age em nós;
desta forma, somos incapazes de distinguir se essas atuações provêm de Deus ou do inconsciente,
isto é, não podemos saber se a divindade e o inconsciente constituem duas grandezas diferentes...

Pode-se constatar que existe no inconsciente um arquétipo da totalidade... que se aproxima da
imagem de Deus". Portanto, o drogadicto que estava pondo em funcionamento apenas a parte
psicótica de sua personalidade (KALINA, 1983), a integra, podendo estabelecer compromisso com
outras instâncias psíquicas que estavam inoperantes, como, por exemplo, seu núcleo neurótico. A
partir deste momento, inicia-se o uso mais freqüente de mecanismos de defesa de alto nível
(KERNBERG,1976), na presença deste outro protetor, o ego torna-se mais forte para arriscar fazer
uso de recursos mais elaborados da personalidade como os recursos neuróticos. Desta forma, a
existência deste outro, devolve ao adicto, a sanidade (primeira possibilidade de não funcionar de
forma psicótica e com ansiedade psicótica).
No desenvolvimento psicossexual, surge um momento que, através do amparo de um outro
perfeito, a criança consegue suportar suas deficiências e qualidades, torna-se capaz de reconhecer
seus limites mas ainda não suportaria encontrar um outro que não fosse apenas dedicação,
altruísmo, continência, acolhimento e proteção, ou seja, o outro é idealizado sem limites nem
restrições (a mãe, neste momento, cumpre esta função). Identificamos aqui, a mesma forma de
funcionar do drogadito que chegou a este Segundo Passo (Deus, neste momento, cumpre esta
função). Ele, como a criança, se torna capaz de integrar os vários aspectos do outro diferenciado
quando avança mais em seu desenvolvimento psíquico, portanto, no Terceiro Passo.
Terceiro Passo - "Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da
maneira como nós O concebemos."
Depois de acreditar num Poder Superior simbiótico (mãe/bebê), inicia-se a diferenciação eu-outro.
Para que haja entrega, é necessário um outro separado, não-fundido ao ego. É um momento de
aprendizagem com este outro, modelagem a partir do outro. "Oriente-me na minha recuperação.
Mostre-me como viver" (NA, 1983,pág. 28). É a introdução da lei, das regras e dos limites (esta é a
função e a representação de Deus neste momento). Recorremos aqui ao conceito de "função
paterna" (HINSHELWOOD, 1992, pág. 306/307), onde existe a interdição da fusão. Aqui, o
drogadicto inicia, através do outro (Deus), o resgate de um código valorativo que o sustente. O
superego está fora do aparelho psíquico (Deus). Finaliza-se o processo de identificação adesiva
(HINSHELWOOD, 1992, pág. 355/356) predominante no Segundo Passo e inicia-se um uso mais
freqüente do mecanismo de identificação (mais elaborado que o anterior), onde reconhece, fora,
características e modelos que podem ser introjetados ao repertório do ego e do superego. A crença
em um "Deus amoroso" (superego amoroso) é importante para a reconstrução deste superego que,
inicialmente era sádico, rígido e altamente exigente e, por isso, precisava ser apaziguado pela
droga – É possível relembrar aqui a célebre frase de Gammil (1981): "O superego do alcoolista é
solúvel em álcool". O vínculo adesivo mantido durante o segundo passo cumpriu a função que era
da droga antes do início do programa, ou seja, apaziguou o superego sádico e rígido. Se este
passo não for cumprido com dedicação, será impossível a manutenção dos benefícios do Terceiro
Passo. "Alguns de nós, a princípio, não levaram esse passo a sério; passamos por ele com pouco

interesse, para constatarmos depois que os passos seguintes não funcionavam até que
trabalhássemos o Passo Dois" (NA, 1983, pág. 24). Isso significa que, para obter sucesso no
Terceiro Passo, é necessário que tenha havido uma identificação adesiva com um superego
suficientemente amoroso e flexível para que seja suportável uma diferenciação posterior. É o início
da “capacidade de estar só” sem precisar do olhar externo. No entanto, ainda é necessário um
"objeto transicional", por ser a "primeira possessão não-eu". Para Winnicott (1983), "Uma
característica essencial dos fenômenos e objetos transicionais reside na qualidade de nossa atitude
quando o observamos", ou seja, "da maneira como nós O compreendemos". O drogadicto, neste
momento, adquiriu recursos para estar sozinho e quando for necessário, "pedir orientação". O
Terceiro Passo é também o momento de introjeção e manutenção deste superego no aparelho
psíquico, ou seja, um momento de aquisição e vivência de um código valorativo que, no início deste
passo estava localizado externamente, mas com um bom empenho ao programa, estará
introjetado.
Considerações finais
Observa-se que o programa de 12 passos oferece ao adicto oportunidade de amadurecimento
egoico similar às oportunidades necessárias para o desenvolvimento infantil. A aquisição de
recursos mais sofisticados têm como objetivo conduzir o adicto, ou seja, “dependente” (da droga) à
independência e autonomia. O desenvolvimento da criança percorre este mesmo processo, sendo,
enquanto bebê, dependente da mãe, tendendo a desenvolver certo grau de autonomia no decorrer
do tempo.
Com esta análise pretendeu-se oferecer aos psicólogos que trabalham com o fenômeno da
drogadição e possuem orientação psicodinâmica, alternativas teóricas para intervenção em
modelos de tratamento que incluam o programa de 12 passos.
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Resumo
O artigo apresenta um tipo de pesquisa denominada interventiva, cujo objetivo é produzir
conhecimento a partir de uma atuação realizada com conjuntos de pessoas. A ênfase do trabalho
recai nos aspectos psicológicos. Inicialmente são discutidas as características desse tipo de
trabalho. Posteriormente como ilustração desse tipo de intervenção são apresentadas três
pesquisas já realizadas: com adolescentes autores de ato infracional; com mulheres pertencentes a

uma cooperativa de costura e com professores de uma escola pública. Na parte final são expostas
as condições consideradas importantes para a realização de uma pesquisa interventiva.
Palavras-chave: pesquisa interventiva: professores, adolescentes, costureiras.
The interceptive research in Psychology: A three case study
Abstract
The article presents one type of research called interceptive, whose main goal is to produce
knowledge from an intervention realized with groups of people. The emphasis of the work is over the
psychological aspects. Initially characteristics of this type of work will be discussed. To illustrate the
methodology three case studies will be presented: with teenagers that committed law infractions,
with women belonging to a sewing cooperative and with teachers of a public school. We conclude
presenting the conditions considered important for the realization of an interceptive research.
Key words: interceptive research, teachers, teenagers, dressmakers
La Investigación Interventiva en la Psicología: el análisis de tres experiencias
Resumen
El artículo presenta un tipo de investigación denominada interventiva, cuyo objetivo es producir
conocimiento a partir de una actuación realizada con grupos de personas. El énfasis del trabajo
recae en los aspectos psicológicos. Inicialmente son discutidas las características de esos tipos de
trabajo. Posteriormente como ilustración de ese tipo de intervención son presentadas tres
investigaciones anteriormente realizadas: con adolescentes autores de infracciones; con mujeres
que pertenecen a una cooperativa de costura y con profesores de una escuela pública. En la parte
final exponemos las condiciones consideradas importantes para la realización de una investigación
interventiva.
Palabras clave: investigación interventiva: profesores, adolescentes, costureras

Este artigo coloca em discussão uma modalidade de pesquisa que está sendo cada vez mais
utilizada pela psicologia: a pesquisa interventiva. Tem como principal finalidade não só produzir
conhecimento científico, mas principalmente produzir conhecimento sobre uma atuação realizada
junto a um grupo, a uma comunidade, a indivíduos que se encontram em situações específicas,
particulares. Essa atuação tem como objetivos trazer maior esclarecimento e/ ou provocar
transformações em relação a determinados aspectos evidenciados pela própria pesquisa. Os
aspectos a serem trabalhados a princípio dizem respeito a sofrimento psíquico ou constituição
psíquica.
A pesquisa interventiva tem uma forte influência da pesquisa-ação e pesquisa participante, mas,
diferentemente delas, enfatiza os aspectos psicológicos tanto na aplicação da proposta quanto no

conhecimento dos participantes, nas relações que são estabelecidas entre participantes e
pesquisadores e também na compreensão, análise e exposição do conhecimento produzido.
Inicialmente para ilustrar os aspectos que caracterizam essa modalidade de intervenção serão
apresentadas três pesquisas realizadas na cidade de São Paulo.
A primeira delas, relatada por Natália Felix de Carvalho Noguchi, foi realizada por um grupo de
pesquisadores do Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial do
IPUSP (LEFE), com adolescentes autores de ato infracional, internos em unidades da FEBEM.
A segunda foi realizada por Simone Dalla Barba Walckoff Calil, em pesquisa para sua dissertação
de mestrado defendida em 2004, com mulheres de uma comunidade de baixa renda participantes
de uma cooperativa de costura. Tal pesquisa faz parte das investigações realizadas pelo Grupo de
Pesquisa da Pós-Graduação em Psicologia da Educação da PUC/SP, que investiga Práticas

educativas e atenção psicoeducacional na escola, família e comunidade.
A terceira foi realizada com professores de uma escola pública da periferia de São Paulo, por um
grupo de pesquisa em Identidade e Educação da Universidade São Marcos e discutida por Marisa
T.D.S. Baptista.
Na segunda parte deste artigo apresentamos algumas reflexões sobre as condições que facilitam a
realização da pesquisa interventiva.
Desafios em um atendimento para adolescentes autores de ato infracional: Pesquisa Intervenção
em Unidades da FEBEM / SP
As reflexões aqui apresentadas têm como matéria-prima a experiência em projetos de extensão
universitária do Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, coordenado pela profa. Dra. Henriette
Morato. Tais projetos consistem na realização de Plantão Psicológico e Acompanhamento
Individual a adolescentes autores de ato infracional internos na FEBEM/SP.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são adolescentes no Brasil cidadãos entre
12 e 17 anos e 11 meses, considerados inimputáveis ante a uma infração. As medidas
socioeducativas que são a eles aplicadas variam entre obrigação de reparar o dano, prestação de
serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade ou internação em
estabelecimento educacional. A internação, medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento em que
se encontra o adolescente, só pode ser aplicada quando se tratar de ato infracional grave,
reiteração no cometimento de outras infrações graves ou quebra de medida anteriormente imposta,
tendo como limite máximo o tempo de três anos. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente (
ECA) busca contemplar, em suas normas, o acesso à educação, trabalho, condições
socioeconômicas favoráveis ao desenvolvimento.
A institucionalização em uma unidade de internação é visível já no primeiro contato com os
adolescentes, em que se observa uma uniformização de comportamentos, perda de características

que formam a identidade e que dizem respeito ao sujeito (como roupas, corte de cabelo, bens
pessoais). Podemos, dessa forma, considerar essas unidades como instituições totais, que
segundo Goffman (1961:11) se constituem em um “local de residência e trabalho onde um grande
número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”. Os
adolescentes são instrumentos de uma disciplinarização constante, o que torna o comportamento
visível e passível de controle e poder (FOUCAULT, 2001/1987). A FEBEM, portanto, educa de
forma a coagir os indivíduos a partir de um sistema total, em que as ações são conduzidas e
administradas. Desse modo, impõe-se a vigilância para que as condutas dos internos possam ser
descritas em um relatório encaminhado, posteriormente, ao juiz responsável pela sentença.
Em 1999, uma unidade de internação da FEBEM/SP procurou o LEFE, buscando implantar ações
na prática socioeducativa para adolescentes. Foi realizada uma cartografia – acompanhamento, em
campo, das atividades desenvolvidas na instituição e do cotidiano vivido pelos atores institucionais para conhecer a instituição pela visão de seus participantes e, ao percebermos a demanda de um
espaço de acolhimento e significação da experiência, foi criado o Plantão Psicológico para
adolescentes e funcionários.
A prática do Plantão está fundamentada, principalmente, no Aconselhamento Psicológico e a
função do conselheiro seria se dispor a acolher, explorando com o cliente suas questões e a forma
mais adequada de lidar com elas. Dessa forma, consideramos aconselhar (do latino conciliare, a

consilium, significa com/unidade, com/reunião), “menos responder a uma pergunta que fazer uma
sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada” (BENJAMIN, 1985:200).
Se, como diz Goffman (1961), após o processo de mortificação pela qual passam os internados, “a
fronteira que o indivíduo estabelece entre seu ser e o ambiente é invadido...” (p. 31) e essa
“mortificação ou mutilação do eu tendem a incluir aguda tensão psicológica para o indivíduo” (p.
49), a proposta de Plantão Psicológico surgiu como a idéia de criar um espaço para que
adolescentes e funcionários recebam acolhimento e possam re-significar sua experiência.
O Plantão Psicológico estrutura-se, num número fixo de horas semanais, pela disponibilidade de
psicólogos prontos a oferecer atenção psicológica à população que circula na instituição na qual
está inserido. Embora a rotina de uma unidade de internação seja rigidamente controlada, o risco
de um acontecimento inesperado é constante e iminente, tornando-se comuns as situações de
imprevisibilidade. Como contraponto a essas situações de instabilidade, a constância do plantão é
um dos aspectos por nós priorizados; em primeiro lugar, para estabelecer uma presença que
possibilite a confiança, além de criar uma ambiência propícia para que inconstâncias e imprevistos
possam ser contemplados. Sendo a FEBEM um local onde a sobrevivência é algo a ser cuidado, a
escuta atenta de narrativas de experiência possibilita uma retomada da história pessoal, uma
contextualização das condutas e a reflexão sobre as escolhas.
O Plantão Psicológico é tanto ação profissional quanto investigativa. Em uma instituição em que
predomina a coerção, a uniformidade e a homogeneização, o Plantão Psicológico estabelece uma

tensão, mostrando uma outra possibilidade de atuação da Psicologia para com adolescentes
autores de ato infracional. Não se trata, portanto, de um encontro com uma finalidade específica de
conscientização ou de transmissão de valores. O Plantão Psicológico permite que, a partir do
momento em que compartilha sua história com o psicólogo, o cliente possa abrir-se a possibilidades
de escolha e decisão quanto às direções a seguir adiante.
Tendo essa experiência como base e a partir de trechos de diários de bordo - narrativas do
psicólogo, realizadas a cada sessão, a respeito da experiência vivida no encontro com o
adolescente -, partiremos para algumas reflexões.
1- A construção do papel do plantonista
Se tomarmos o conceito de representação proposto por Guirado (1986) – relações tal como
imaginadas, simbolizadas e percebidas –, podemos verificar, ao ler os diários de bordo, que para os
adolescentes, há toda uma mudança na representação que têm a nosso respeito (plantonistas).
Éramos estuantes de uma universidade pública, a que poucos têm acesso. Imediatamente,
portanto, foi colocada a distância entre dois mundos (o nosso e o deles). Fomos, então,
confundidos com boys (palavra por eles utilizada para designar pessoa que tem dinheiro e luxo, ao
contrário deles).
No primeiro contato com os adolescentes1, que se deu no pátio (local de convivência deles), a
diferença já ficava evidente:

“Nos encararam com olhar desconfiado e, como não deixar de dizer, ameaçador –
‘Quem são essas senhoras bem tratadas,“playboys”? O que elas estão fazendo aqui?’
De repente, fecharam uma roda à nossa volta. O que restou de lembrança desse
momento no grupo foi a sensação do medo, da ameaça”.
No momento de entrar em outra unidade, depois de dois anos de trabalho, o primeiro encontro não
pareceu muito diferente:

“Mas eis que os meninos se aproximaram. Formaram a roda habitual, com
bombardeios de perguntas pessoais, para me testar. Verbalmente, eu me garanto bem
– sei que estou lá a trabalho, que não gosto de falar da minha vida pessoal e que não
quero sair com ninguém. Mas aí, um menino tentou pegar meu tênis. Demarquei o
limite, pedi para me respeitar. Ele repetiu o fato. De novo, expliquei meu trabalho,
coloquei o limite, pedi respeito. Ele colocou a língua para fora, começou a balançar as
mãos e tentou pegar meu tênis de novo. Bati o pé, literalmente falando, delimitei o
espaço – meu corpo não! Nesse momento, os outros garotos começaram a dizer que
aquele menino era... Eu falei: ‘tem gente que é louco, mas tem muita gente aqui que
se faz de louco’. Começaram, então, a fazer uma rodinha à minha volta, falando todos
ao mesmo tempo, e esse menino não parava de tentar pegar meu tênis e eu me sentia
cada vez mais acuada. Estava muito difícil colocar meus limites e me fazer respeitar.
Até que o menino resolveu colocar a mão no meu braço. Aí, não deu outra, tive que
sair do pátio. Logo eles vieram atrás de mim e avisei: “vou sair porque não trabalho

assim. Respeito vocês e exijo respeito em troca. Caso contrário, saio e pronto. O
menino que se fingia de louco veio conversar, se desculpou e eu coloquei: agora fica
difícil acreditar em qualquer coisa que vocês me digam – eu não vou saber o que é
verdade e o que é galinhagem. Como conseguir trabalhar em um ambiente de
tamanho desrespeito e falta de limites?”
Nos plantões seguintes, as conversas costumavam começar com perguntas sobre a cidade, sobre
nossas vidas, até explicarmos que estávamos a trabalho, portanto, não poderíamos ser
confundidas com garotas que eles encontram nas ruas e com quem podem estabelecer outros tipos
de relação:

“conversei com um outro menino, que veio com um papinho: ‘se tem um menor que se
apaixona pela senhora, o que a senhora faz? Se o menino sai e te procura, a senhora
sai com ele? A senhora acredita em amor à primeira vista?’. Meu jeito de trabalhar
com isso foi falando que, se isso acontecesse, não ia deixar passar: conversaria com o
menor, e tentaríamos juntos entender o sentimento para cortá-lo na raiz. Disse que
não saberia como agir, mas lá não me envolvia a esse ponto, por estar a trabalho”.
Em seguida, eles faziam perguntas sobre o relatório2 : “Será que as senhoras podem dar uma
ajuda para eu sair em liberdade mais depressa?(...) Vou contar da minha vida e a senhora fala o
que a senhora acha”.
Podemos notar que a representação que eles tinham de nós, depois de pensarem em “boys”, era a
de “meninas do Mundão” e, por fim, de psicólogas técnicas da instituição FEBEM - figuras que, para
eles, estão envolvidas com a feitura de relatórios, e são responsáveis pela liberdade ou não deles.
Passei também por um interrogatório deles sobre a questão de não ser técnica. “Perguntei ao
menino: mas você acha que seria a mesma coisa? E ele disse que não, porque aí não dava pra
bater papo”.
São comuns relatos sobre crimes, a promessa de uma vida digna quando saírem em liberdade –
discursos prontos, aprendidos por eles para conseguir uma liberação mais rápida e impressionar a
equipe técnica. Como nosso objetivo era outro, explicamos que nosso trabalho não interferiria na
liberdade deles, nos relatórios. Buscamos, com isso, nos apresentar a eles como pessoas
desligadas da instituição FEBEM e, portanto, da situação de controle e disciplinarização,
possibilitando, assim, que os adolescentes estabelecessem conosco uma relação de confiança.
Supondo que cada um tem uma história que extrapola e antecede nossa relação em particular, não
será nossa história o objeto da intervenção, mas sim, como ela é reeditada (a partir) do lugar que
ocupa num determinado grupo e (a partir) do lugar que este grupo ocupa no todo da instituição.
Assim, vejo que não se trata da transferência entre mim e um menor, mas entre todas as
sobreposições de lugares a que estamos submetidos. Não sou Natália, mas, primeiro, “Natália,
playboy que tem um carro” e depois “Natália, psicóloga” – e todas as noções de psicólogos que eles
têm. Com isso, o trabalho consiste em, a cada plantão, questionar cada um dos adolescentes
atendidos no sentido de desconstruir alguns estereótipos, na medida em que estes se tornam

evidentes. Trabalhar na FEBEM implica saber que a subjetividade que se trabalha no interior de
uma instituição está marcada por esta.
2- Possibilidades e limitações
O trabalho com esses adolescentes evidencia tanto o alcance quanto a impotência na nossa
atuação. Assim como um encontro afeta o adolescente, somos, enquanto plantonistas, afetados
também: “o corpo assimila e retém as diversas diferenças vividas durante as viagens e volta para a
casa mestiçado de novos gestos e de novos costumes” (SERRES, 1993, p. 13).
Revisitar e rever pré-concepções é algo que fazemos com muita freqüência. Assim como eles nos
reconhecem imediatamente como boys, habitantes de outro mundo, nós temos as informações da
mídia, sobre adolescentes violentos, agressivos, que fazem rebeliões e queimam colchões. Em dois
dos encontros isso ficou muito evidenciado pelo que registrei no diário de bordo:

“parecia uma cadeia. Com tudo o que tem direito: dois andares de quarto, cercas
estouradas por causa das fugas, um pátio interno cercado por altas paredes, roupas
penduradas, ar de crime. Até que o ‘Queimadura’ chegou. Foi ele quem me ‘recebeu’
na casa, me apresentou os aposentos, contou do dia-a-dia, me introduziu no
esquema. Além de dizer que lá não se confia em ninguém, fala-se baixo e não se
contam segredos para outro menor. Logo a imagem de cadeia foi passando, e a cara
de ladrão deles também... fui conhecer cada um dos meninos que se aproximava, e
não cada ladrão”.
“Mas aí, eu chego na unidade, pensando em toda a crueldade do sistema e em como
a FEBEM, como instituição, colabora para o aumento da criminalidade, e atendo um
menino que matou, pelo menos, 8 pessoas. Sem ação, escuto o que ele me diz. Mas
me admira a crueza com que ele fala das mortes e de como é fácil tirar uma vida, que
é nosso bem mais precioso. Eu só pensava: ‘socorro’. E me assusta mais porque
como pode um menino, com aquela cara de menino, que fala das garotas do jeito que
ele fala, conseguir matar alguém tranqüilamente? Eu não consigo deixar de pensar na
minha impotência frente a muitas coisas”.
Outro fator limitante da nossa atuação são as instabilidades pelas quais passam uma unidade de
internação – espancamentos, rebeliões, etc., que provocam em nós vários sentimentos, tais como
os revelados abaixo:
“Medo. Dó. Uma preocupação generalizada. Uma sensação de impotência, de não saber o alcance
da nossa atuação numa situação em que a unidade está quase em ebulição. Sabe a base do
vulcão, que antes de entrar em erupção, quando fica fervendo, solta uns respingos? Assim está a
nossa unidade”.
Um outro aspecto importante do trabalho, que precisa ser ressaltado, é que o adolescente tem a
liberdade de escolher ser ou não atendido, sem que isso favoreça ou prejudique seu relatório e isso
é claro para eles, o que faz com que não tenhamos nenhum controle sobre sua presença a cada

semana. Por mais que nos preocupemos, o adolescente só será atendido caso ele queira. Nossos
sentimentos, nessas situações, ficam explícitos nos registros reproduzidos abaixo:

“Foi uma semana diferente, com notícias nos jornais falando da nossa unidade e o
meu desespero em saber como eles poderiam estar, como seria para eles, estar sem
as roupas, sem as cartas, com menos liberdade ainda. Preciso dizer que queria ver o
Japonês e saber como estava tudo isso para ele, por causa dos valores, das nossas
discussões e da importância que, ultimamente, as cartas estavam tendo para ele.
Quando cheguei ele foi a primeira pessoa em quem eu bati o olho, do portão de fora,
era aquele perto do banheiro, que a gente passa. Ele viu que a gente estava
passando, levantou o rosto, me viu e abaixou. Normalmente, eu sorriria. Eu tive
vontade de chorar. O rosto dele me pareceu cheio de tristeza e raiva, cara de quem
nem quer conversa... Eu sabia que ele não me procuraria – e foi isso que aconteceu.
Mas essa imagem permaneceu na minha cabeça, para eu perceber um pouco – entre
outras coisas – o alcance da minha atuação. Eu posso me preocupar à vontade, que
ele só vai vir falar comigo se ele quiser”.
Esse trabalho de plantão no pátio só é possível se a unidade oferecer determinadas condições, por
exemplo, de segurança. Assim, poderíamos dizer que o plantão, tal como relatado, pode ser lido
como contraponto a um fechamento da instituição que, se por um lado é negativo (retomando o
conceito de instituição total e a perda de aspectos da subjetividade que uma internação acarreta),
nos permitiu desenvolver o trabalho. Isso não quer dizer, de forma alguma, que a internação é uma
boa medida socioeducativa, mas que o plantão, tal qual é relatado, só foi possível dentro desse
enquadre determinado.
3- Condições que tornam exeqüível o trabalho: constância, presença, confiança.
Uma das marcas mais importantes do plantão era nossa presença, semanalmente, estabelecendo
constância e presença e possibilitando, assim, a construção de uma relação de confiança. Por
questões institucionais, em um determinado período houve a necessidade de interromper o
trabalho. Depois de alguns meses, voltamos e foi possível rever um dos meninos que sempre
procurava o plantão. O depoimento dele mostra o significado que atribuía à relação:

“Foi assim que ele começou: ‘pensei que nunca mais ia ver a senhora. Eu acordava
toda semana pensando se você vinha, dormia pensando se você vinha no dia
seguinte, pensei na senhora todos esses dias. E não era pensar com maldade, mas a
gente conversava toda semana e, sem maldade, eu esperava sempre o dia chegar’.
Foi importante ver que o vínculo não estava rompido, com ele e com todos os outros
com quem as conversas eram mais sistemáticas. Foi importante ver o quão
significativa era a minha presença lá”.
Além disso, somos por eles vistos como pessoas diferenciadas. Eles confiam em nós e sabem que
precisamos acreditar que nada vai nos acontecer. Gostaria de expor um relato aqui, de uma
situação de confiança extrema:

“O RATINHO é um menino bem magro, que não falava muito, não tinha amigos e um
dia chegou até mim para conversar. A primeira conversa foi bem truncada, mas
depois, construímos uma boa relação. Ele tinha muitas questões com a família, foi
encaminhado para atendimento individual. A gente sempre conversava, toda terçafeira e, um dia, quando a unidade ameaçou entrar em rebelião, eu recebi um recado
por uma técnica da unidade. Ela fazia um curso comigo, me parou no corredor da
Universidade e falou: ‘você que é a Natália? Mandaram te avisar para falar para o seu
grupo não ir amanhã. Está com ameaça de rebelião e querem fazer vocês de refém’.
Fomos falar com a direção: eles tinham recebido uma denúncia de um menino sobre o
que estavam armando para a gente, com mapa e tudo mais. Dessa vez, tínhamos
escapado. Passaram duas semanas e voltamos para o pátio. O RATINHO me chamou
em separado: ‘avisaram a senhora’? De quê? ‘Que não era prá você vir’. Ele tinha
ficado sabendo dos planos, falou com uma agente em quem confiava e mandou me
avisar. Estragou todo o plano... Segundo ele, ‘eu gosto tanto da senhora, e a senhora
vem prá ajudar a gente. E eu tava com medo de acontecer alguma coisa de ruim’. Iam
usar meu carro, iam pegar meus colegas de refém. E o RATINHO se arriscou e
cagüetou os adolescentes – comportamento extremamente condenável e punido entre
eles - em função do nosso vínculo. Aí eu penso: qual o resultado do nosso trabalho? É
esse vínculo que faz com que um menino arrisque sua vida (porque no crime,
cagüetou, morreu) em prol de uma relação que ele julga significativa? O que eu faço
com ele toda terça-feira? Escuto e acolho, e me preocupo...”.
Para finalizar, segue o relato, quase por completo, de um atendimento que demonstra como a
persistência da nossa presença permitiu a construção de um vínculo de confiança.

“Ele sempre vinha falar comigo, mas junto com seus colegas de liderança. Sempre
vinham todos, falavam do mundo do crime com orgulho, nunca falou dele, nem deu
brechas para a gente perguntar. Era difícil desconstruir o que ele dizia, pois sempre
pareceu ter muitos argumentos bons. É ladrão de banco, já matou bastante gente.
Enfim, havia uns fios soltos e um funcionário avisou para ele tomar cuidado. Depois
disso, Coban o xingou , falou que se cruzasse ele no Mundão, matava. Perguntei:
matava? E ele começou a contar do espancamento ocorrido na semana anterior.
Contou que tinha provocado bastante um dos funcionários, que depois entrou com um
soco inglês no pátio. Fo, por isso que começaram a revista pelo quarto dele. Ele foi o
que tomou o primeiro soco, e em quem mais bateram. Todos os meninos do seu
quarto foram chamados e bateram muito em todos. Do seu quarto, alguns foram
transferidos para outras unidades. Ele não criticou muito as atitudes dos funcionários,
só disse que estava bravo e que o pior foi baterem na cara dele – o resto não doía,
eles estão acostumados a apanhar. Disse que não quis denunciar nenhum funcionário
porque, se eles são mandados embora, prejudica a família também. Prefere matá-los,

para a família ganhar pensão. Eu estava em dúvida de como devolver essa conversa
para ele, fiquei bastante tensa porque ele sempre pareceu tão seguro, e estava
diferente. Comecei assim mesmo, falando que eu já tinha percebido muitas coisas. Na
minha cabeça, ele estava muito, muito triste, muito humilhado e o que tinha doído era
o fato de apanhar quieto e de, naquele momento, perder o controle da situação, não
ter poder. Ele abaixou a cabeça e eu resolvi continuar. Comentei que ele tinha
chegado de um jeito muito diferente do de sempre, e que eu achava que alguma coisa
lá dentro dele tinha acontecido. Ele chegou e eu nem tinha percebido, falou mais baixo
que nos outros dias, não ficou contando vantagem e parecia estar muito, muito triste.
Ele, então, começou a falar da sua mãe. Disse que tem dó dela, porque ele é seu filho
preferido e ela tem que passar pela situação horrível de visitá-lo e ser revistada. Sobre
com a situação dele, disse que às vezes pensa se, por ela, largaria a vida do crime
(ele nunca, nunca tinha apontado uma sombra de dúvida sequer). Diz que a mãe é a
única que o visita e que faz o que pode por ele. Disse que nem conta tudo o que
pensa para ela para evitar que ela sofra. Falei que tinha achado interessante ele, pela
primeira vez, se mostrar para mim com o pensamento confuso quanto a continuar no
crime. Ele disse, então, que quando era da vida do crime, era muito bom, tinha muito
poder e enganava muito as pessoas (fingia ser amiga delas e depois, matava). Pedi
que ele me contasse situações em que isso aconteceu. Das histórias, pude perceber
que ele tinha muito poder lá fora e que, enquanto estivesse matando, era procurado.
Sentia-se bem por isso, apesar de que, depois, era enganado pelas mesmas pessoas
que o procuraram. E todas elas o abandonaram quando preso. Falei que sentia que
ele estava muito confuso e que o espancamento tinha feito ele repensar algumas
coisas. Legal foi ver que as coisas estavam tocando o Coban nesse dia, diferente de
todos os outros. Os olhos dele estavam baixos, olhando o chão, e pensando. Eu falei
para ele que era difícil agüentar tudo sozinho. Nessa hora, o olho dele encheu de
lágrima. Então, retomei o diálogo: disse que ele tinha chegado de um jeito diferente e
que eu achava que, agora, alguma coisa o tinha tocado a ponto de provocar uma
mudança, um questionamento e que um sentimento diferente tinha aparecido – a
tristeza. Como era difícil agüentar tudo sozinho e quieto, a única saída que ele via era
bater para descarregar. Talvez aquele dia ele tivesse ido me procurar porque
estivesse cansado de estourar. E disse que ele talvez tivesse entendido o sentido do
plantão: ‘sabe isso tudo que você sente e passa aqui e que não quer contar prá
ninguém, mas precisa colocar em algum lugar? É prá gente que você pode contar. Na
outra terça, estaríamos lá e ele podia voltar todas as vezes que quisesse.”
Podemos notar, a partir de tudo o que foi relatado, que a FEBEM é um ambiente instável e
inconstante. Nosso trabalho surgiu como um contraponto a essa situação: estávamos lá uma vez
por semana, com reposição - caso houvesse falta - e aviso prévio (para evitar desconfiança).

Assim, a cada encontro, houve o questionamento daquilo que eles tratavam como natural, não só
em termos da instituição como de realidade social, sabendo que qualquer mudança teria que
passar, necessariamente, pelos sujeitos em questão. Sabemos que a submissão a uma instituição
se dá pela detecção de alguma semelhança. Ao entrarmos nas unidades de internação, notamos
que os meninos formam um todo indiferenciado. Lá, dizem eles que encontram seus iguais –
garotos que também cometeram algum tipo de crime. Assim, adquirem os costumes, a linguagem,
as marcas da instituição. A fala, rápida e com muitas gírias. As mãos, pernas, o corpo, marcado por
tatuagens que têm diferentes significados. Nosso trabalho? Tentar ajudá-los a identificar as
diferenças entre cada um, resgatar suas histórias, sua singularidade e o modo como interpretam
tudo o que lhes aconteceu. Além disso, questionar suas regras, sem julgar.
Se, em uma unidade de internação, o viver que se institui atravessa a constituição do sujeito, o
Plantão Psicológico revela-se como um contraponto, em que o adolescente pode resgatar o modo
singular como está sendo marcado pela institucionalização. Pode também, ao narrar sua história,
responsabilizar-se por suas escolhas e perceber possibilidades outras de continuar.
Pesquisa Interventiva em uma cooperativa de costureiras
Essa pesquisa faz parte das investigações realizadas pelo Grupo de Pesquisa da Pós-Graduação
em Psicologia da Educação da PUC/SP que investiga Práticas educativas e atenção

psicoeducacional na escola, família e comunidade, coordenado pela Profª. Dra. Heloísa Szymanski,
que tem como objetivo compreender as práticas educativas desenvolvidas nestes locais e sua
relação com o processo identitário.
Inicialmente o fenômeno que pretendíamos estudar dizia respeito às relações estabelecidas em
uma cooperativa e suas implicações com o processo identitário. Porém, após os primeiros contatos
com a cooperativa, tal foco mostrou-se um recorte muito restrito daquilo que aquelas cooperadas
estavam vivendo. Assim, a partir de pedidos feitos pelas cooperadas, passamos a realizar
encontros periódicos, que se constituíram em espaços de reflexão a respeito de suas experiências.
Tais encontros permitiram, tanto para a pesquisadora quanto para as cooperadas, que fosse
possível olhar para essas experiências na cooperativa e suas implicações com o processo

identitário, passando a ser esta a questão que essa pesquisa interventiva buscou desvelar.
Ao mesmo tempo que ocorriam os encontros, recorremos a alguns autores que fornecessem
subsídios para pensar dimensões que se mostravam relevantes para compreender o problema.
Desta forma, Paulo Freire inspirou as compreensões feitas acerca das possibilidades de as
pessoas viverem a situação de pobreza. Em relação ao tema da cooperativa o autor utilizado como
referência foi Singer. As reflexões de Heiddeger e Critelli na filosofia e Ciampa na psicologia deram
fundamentos para compreender o processo identitário, juntamente com Arendt, através de sua
análise a respeito da ação e do pensamento.
A cooperativa foi montada no início do ano de 2003 por iniciativa do líder comunitário que chamou
quatro mulheres para fundá-la (estas se tornaram presidente, tesoureira, etc). As demais

cooperadas foram convidadas a trabalhar na cooperativa sem maiores orientações do que era e
como funcionava uma cooperativa. Sabiam apenas que receberiam treinamento em costura e que
seriam chefiadas por uma administração já estabelecida. Assim, o funcionamento era muito
próximo ao de uma empresa, onde a presidente mandava e as cooperadas obedeciam.
A pesquisa interventiva iniciou em junho de 2003, tendo como principal fonte de coleta de dados os
encontros semanais realizados até novembro de 2004 e uma Entrevista Reflexiva coletiva, que
permitiu aprofundar algumas questões que se mostraram relevantes. Os encontros semanais
realizados com as cooperadas baseavam-se na busca do estabelecimento de relações dialógicas,
compreendida segundo Paulo Freire (1975), que possibilitassem a reflexão a respeito da
experiência na cooperativa, bem como uma maior consciência de si. O formato dos encontros foi
inspirado na Entrevista Reflexiva, de Szymanski (2002).
O primeiro tema escolhido pelas cooperadas para ser discutido nos nossos encontros foi o “conflito
de idéias”. Ao perguntar o que elas queriam dizer com esta expressão, responderam que era um
“conflito de idéias” em relação à presidente. Ao descrever esta relação surgiu a queixa da forma
ríspida como eram tratadas. Isto fez com que nossas primeiras discussões girassem em torno de
quais eram as possibilidades de funcionamento de uma cooperativa e suas implicações. Ao longo
destes diálogos, as descobertas de que “então eu não preciso obedecer”, “também posso decidir”
(sic) eram entusiasmadas e vividas com espanto. Os encontros tinham a participação de quase
todas as cooperadas, com poucas ausências.
As reflexões desses primeiros encontros tiveram como produto uma grande mobilização. De uma
semana para a outra várias coisas aconteciam, elas começaram a questionar a presidente, a exigir
participação nas decisões, a marcar assembléias para esclarecer dúvidas a respeito da
cooperativa, a retirar os cartazes de proibições, a remover a cortina que as separava por áreas e a
abolir regras como a de não conversar durante o trabalho e dos intervalos de apenas cinco minutos
para o café, estabelecendo novas regras internas eleitas de comum acordo entre todas as
cooperadas. Após todo esse processo de mudança, diziam que chegavam com muita disposição
para o trabalho, que o tempo “voava” e tinham muito prazer em estar na cooperativa, ao contrário
do que acontecia no início da existência da cooperativa.
Alguns meses depois desses acontecimentos realizamos uma entrevista coletiva, onde buscamos
aprofundar a questão das descobertas feitas a respeito de si ao longo das experiências vividas na
cooperativa. Durante a entrevista elas relataram que no início havia um desconhecimento do que
era uma cooperativa e que a compreensão desta como outra forma de se relacionar com o trabalho
foi sendo constituída ao longo do tempo. A cooperativa apareceu como espaço de aprendizagem
de uma nova profissão (costureira) e também uma atividade que propiciou a descoberta de que o
trabalho pode ser vivido como algo bom, apontando para outras possibilidades de ser trabalhadora.
Assim, elas se descobrem como pessoas que sabem “fazer mais coisas do que limpar banheiro e
esfregar o chão.” Que podem “(...) criar coisas bonitas” (sic). Além disso, a relação entre elas, que
era, na maioria das vezes, respeitosa e agradável, diferente do sofrimento que relataram ter

experimentado em serviços anteriores3 ou no início da própria cooperativa, remete à possibilidade
do estabelecimento de relações horizontais no trabalho e fora dele.
As relações interpessoais apareceram nessa entrevista como um fator extremamente importante e
que possibilita a saída da solidão e a superação de dificuldades mediada pela convivência. É
também através da convivência que há a descoberta da amizade como algo importante em suas
vidas. A participação na cooperativa possibilita também maior contato com a própria comunidade e
com pessoas que estão fora de seu contexto social, tais como advogados, políticos, outras
cooperativas, representantes de ONGs, entre outros.
Após este período de mudanças e descobertas, a preocupação passou a ser com a sobrevivência
da cooperativa e delas mesmas. Era preciso vender o produto e ganhar dinheiro e já não havia
ninguém que determinasse como isto deveria ser feito. Conversamos durante vários encontros
sobre estratégias, capacitação, cursos, consultorias, enfim, sobre quais auxílios buscar para atingir
esse objetivo. Porém, este era um movimento difícil, ao contrário do movimento anterior. Sempre
havia uma justificativa para os telefonemas não dados, os cursos nos quais foram matriculadas e
não compareceram, as buscas de trabalhos que não fizeram, os acordos com os outros que não
foram cumpridos, as regras internas feitas por elas e que não eram cumpridas, principalmente em
relação aos horários e faltas. É importante ressaltar que tinham condições materiais para fazê-lo
(passagens, telefone, tecidos, máquinas, etc.). Mesmo assim esse movimento de responsabilizarse pela cooperativa era muito difícil. Elas se depararam pela primeira vez com a difícil questão que
enfrenta aquele que é para-si e não para-o-outro, a de escolher por si mesma e não simplesmente
acatar a escolha do outro.
Neste momento aparece, por indicação de uma cooperativa vizinha, um atravessador que pagava
de vinte a quarenta centavos por peça, dando um rendimento de duzentos reais por mês para ser
dividido entre todas elas, ou seja, menos de vinte reais por mês para cada uma. É relevante
salientar que esta escolha foi feita, mesmo existindo uma outra proposta de uma encomenda de
bolsas em que ganhariam infinitamente mais e venderiam diretamente ao comprador. Foi discutido
inúmeras vezes que poderiam escolher ambos, ou que poderiam buscar prestar serviço para outros
atravessadores (além deste) que as remunerasse melhor. Para isso, porém, teriam que formular e
executar o próprio produto, diferentemente do trabalho feito para os atravessadores, que seria
apenas costurar as peças já cortadas, ou buscar novos parceiros de trabalho, o que implicava na
disponibilidade para sair da comunidade, apresentar o tipo de serviço que poderia ser executado,
buscar criar novas redes de relações, entre outras ações.
Assim, ao mesmo tempo que se depararam com a necessidade de sair da comunidade, fazer
coisas que nunca tinham feito (planejamento da cooperativa, cursos, busca de trabalho, produção
de um produto, etc.) apresentou-se para elas, sedutoramente, o “trabalho de fora”, que pagava
muito mal, mas que não exigia este tipo de atitude. Elas precisavam apenas cumprir o que era
exigido pelo labor, executar solitariamente uma tarefa já definida repetidas vezes.

Enfim, era o conforto do lugar já conhecido, “sem” angústia diante do cuidado com a cooperativa e
do cuidado com elas mesmas, já que este era definido por aquele que trazia e definia o trabalho,
bem como o lucro, o ritmo, entre outros. Elas encontraram um chefe que não estava personificado
(como a presidente ou a patroa) e, desta forma, reduziram a cooperativa a um espaço no qual se
executa o labor voltando posteriormente à obscuridade. Este foi apenas um recorte de um momento
da cooperativa. Ao longo de dois anos de pesquisa esta situação ocorreu inúmeras vezes.
Na entrevista reflexiva, mencionada anteriormente, as falas das cooperadas foram na direção da
cooperativa como um espaço para a convivência respeitosa, que propiciava o aparecimento da
amizade, que as retirava da solidão na qual se encontravam, que era mediação para superações de
dificuldades como medos, falta de controle de si e, até mesmo, depressão. Porém, tais experiências
só são possíveis de serem vividas por esta cooperativa se constituir em um lugar onde eram vistas
e ouvidas, na qual apareciam, tendo, desta maneira, sua existência testemunhada, pois, como
lembra Arendt : “Nada nem ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não pressuponha um
espectador. (...) Ser e aparecer coincidem” (p. 17, 2002). Essa experiência é apontada diversas
vezes nas falas das participantes:

“Eu mesma mudei bastante. Agora eu vou de casa pro meu trabalho. Até que não
ganhe nada, mas já é alguma coisa. É isso que eu sinto. Primeiro era assim, lá em
casa. Eu pensava: ‘Ah, ninguém me enxerga’. Me sentia muito, assim, sozinha. Eu não
conversava muito de conversar, não tinha muita amizade. Então, pra mim é muito
importante. Eu tô achando ótimo mesmo estar aqui. É isso...”
“Ah, porque a gente conheceu pessoas que a gente não imaginava... Vocês, o pessoal
da PUC, ter reunião com a gente, né? Então, a gente não imaginava que a gente fosse
assim importante, né?”
Entretanto, esta aparição, a explicitação de que existem, aponta também para a responsabilidade
em relação a essa existência. Apropriar-se desta inevitável tarefa de cuidar do seu ser desvelou-se
como a questão fundamental ao longo da pesquisa, sendo tema central em quase todos os
encontros.
Na maioria das vezes as escolhas eram feitas irrefletidamente, sem questionar o seu sentido, sua
implicação com a forma como estavam constituindo-se. Era uma escolha vinculada a uma saída
imediata para a sensação de desconforto e/ou insegurança que sentiam. Desta forma, em alguns
momentos escolhiam constituir-se de forma diferente, mais autônoma, buscando outras
possibilidades de ser (como no início da cooperativa) e em outros momentos deixavam-se levar
pela força da história, da identidade subalterna constituída ao longo de tantos anos no contexto da
pobreza.
Toda a análise feita durante a pesquisa, como a acima, era devolvida4 a elas nos encontros
subseqüentes com o intuito de confirmar ou negar as compreensões feitas, compartilhar e ampliar
tal entendimento e criar a possibilidade de refletir sobre as questões que deles emergiam. Assim,
cada encontro era um espaço para onde elas traziam um tema a respeito da cooperativa e onde

também eram expostas as compreensões feitas a respeito das experiências trazidas. O
conhecimento era constituído conjuntamente a todo o momento, bem como o encaminhamento da
pesquisa.
Os encontros5 foram se transformando ao longo da pesquisa em um espaço de reflexão sobre a
escolha contínua de em quem e como queriam constituir-se, ou seja, sobre o processo identitário.
Não tendo como objetivo procurar ou exigir soluções definitivas, como se fosse possível chegar a
uma identidade repleta de autenticidade e autonomia na qual pudessem enfim repousar, já que as
pessoas são sempre este ser inacabado e a identidade é sempre um processo contínuo de fazerse.
A Pesquisa Interventiva com professores de uma escola pública
A pesquisa realizada com professores de uma escola pública da periferia de São Paulo foi
planejada e executada pelo “Grupo de Pesquisa em Identidade e Educação”, que funciona junto ao
Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade São Marcos, tendo como objetivo principal
provocar transformações na identidade individual e coletiva dos professores.
A perspectiva teórica que fundamenta essa atuação é a de identidade enquanto metamorfose
(Ciampa, 1985), que pressupõe uma transformação constante e a possibilidade de provocá-la
através da manutenção de algumas condições relacionais que reproduzem a situação de
socialização primária. Ou seja, é preciso que as relações sejam permeadas pela afetividade, para
que cada um possa olhar para sua história de vida,e mesmo mantendo um eixo biográfico, romper
com algo que o esteja impedindo de continuar um movimento de transformação.
Nos primeiros encontros, realizados respectivamente com o diretor e coordenador pedagógico e
posteriormente com o corpo docente da escola, apresentamos o objetivo geral do trabalho,
verificamos o interesse pela sua realização, assim como as expectativas e necessidades apontadas
por eles. A partir da sua declaração de interesse fizemos uma caracterização da escola quanto a
aspectos materiais, professores, funcionários, alunos e pais. A partir desses dados elaboramos um
pré-projeto de trabalho que, discutido com o corpo técnico e docente, permitiu a realização do
projeto final. Esse momento inicial foi muito importante, pois permitiu a instalação de um clima de
trocas entre todos os participantes, e o estabelecimento de um contrato de trabalho que abria
possibilidade a todos de participar tanto das propostas quanto da avaliação constante das mesmas.
Os objetivos propostos inicialmente abrangiam um trabalho com professores e técnicos, assim
como com pais e funcionários. Todavia, frente aos limites institucionais, trabalhamos durante dois
anos só com os professores, realizando encontros quinzenais. Somente agora, no terceiro ano,
estamos começando a propor um trabalho com os pais.
No nosso primeiro ano de atuação (2003), como o único horário disponível para o encontro dos
professores era o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, que na programação da escola eram
dois, um para os professores que lecionavam de manhã e outro para os professores que
lecionavam à tarde, estabelecemos um calendário para trabalhar com os dois simultaneamente.

O planejamento do primeiro semestre de atuação se constituiu no primeiro desafio para a equipe de
pesquisadores. Tendo como objetivo fundamental provocar transformações na identidade dos
professores, perguntamo-nos como conseguir isso trabalhando com um grupo relativamente grande
(sua composição variou de 15 a 20 professores) durante o espaço de uma hora a cada quinze dias.
Que tipo de atividades /estratégias deveriam ser propostas para mobilizar o grupo, permitir que ele
se concentrasse na atividade, fossem suficientemente instigadoras para levar a reflexões que o
tirassem da situação de reprodução mecanizada de um papel?
Como a maior parte dos pesquisadores já havia participado de diferentes tipos de experiências em
contextos escolares, alguns como professores, outros como psicólogos, psicopedagogos e
pesquisadores, avaliamos que a primeira dificuldade seria conseguir fazer com que os professores
se desligassem das intercorrências cotidianas (atividades burocráticas, atendimentos de pais,
preocupações pessoais) para estarem mais presentes e disponíveis para viver a experiência do
grupo de trabalho. Para atender a essa necessidade, pensamos que seria ideal encontrarmos uma
forma de trabalhar bastante diferente das usuais. Concluímos que duas formas de trabalho corporal
seriam significativas para quebrar o ritmo diário: o relaxamento e o aquecimento. Testamos essa
fórmula, que está sendo utilizada até hoje e que tem se mostrado realmente eficiente para atender
ao nosso objetivo. A avaliação constante dos professores tem mostrado o quanto ela é realmente
eficaz para ajudá-los a participar do trabalho no grupo e inclusive mencionam os benefícios que
essa atividade traz para sua atuação profissional com os alunos. Atualmente temos também
estimulado os professores a utilizarem em sala de aula, com seus alunos, os exercícios corporais
vivenciados no grupo.
Para exemplificar como desenvolvemos essa atividade são mencionadas abaixo algumas das
situações propostas:
Inspirar e expirar lentamente, tentando acompanhar com o pensamento esse movimento.
Movimentar diferentes partes do corpo, sentindo as diferenças. Dançar ao som de uma música e
avaliar como se sente. Efetuar movimentos como se fosse um maestro.
O outro desafio, superado ainda no planejamento, foi encontrar atividades que pudessem ser
realizadas no espaço de uma hora por um grupo com muitos participantes. Somava-se a esse
tempo escasso nossa preocupação em utilizar outras linguagens além da verbal para impedir que o
discurso racional e “lamentativo” dos professores pudesse estar se repetindo, impedindo que
vissem as questões de outro ângulo. A saída que encontramos foi pensar em estratégias de
dinâmica de grupo, que atendessem aos objetivos que deveriam ser trabalhados, funcionando
como situações- problema. Sua eficácia para nós estava localizada em um primeiro plano no
aspecto lúdico das atividades que permite olhar para as questões de forma diferente da tradicional,
não só racionalmente, mas emocionalmente, e em segundo plano na rapidez da execução.
Exemplos desse tipo de atividades: produzir uma imagem corporal com colagem de figuras
retiradas de revista. Desenho do que é ser professor. Representar-se como se fosse: uma flor, um
animal, um objeto, etc.

O último desafio considerado nesse momento inicial estava ligado à postura do grupo de
pesquisadores. Sabíamos através da literatura que deveríamos nos constituir em um grupo
continente afetivamente para que os professores pudessem reavaliar sua história e pensar em
transformações. Nossa proposta foi a de nos colocarmos mais como ouvintes atentos e afetivos,
estimuladores de reflexão, e principalmente efetuar intervenções em forma de questionamentos e
não afirmativamente.
No primeiro ano da pesquisa trabalhamos exclusivamente com questões de identidade individual e
coletiva. Percebemos que pensar sobre si próprio era para os professores uma situação inusitada,
complexa, que amedrontava, mas além disso avaliamos que as relações e conseqüentemente os
processos de comunicação, na instituição, se encontravam bastante prejudicados.
A avaliação realizada no final do segundo semestre desse ano mostrou-nos que além desses
objetivos deveríamos introduzir algo previsto no projeto mas não trabalhado: a instrumentalização
de sua ação pedagógica. Introduzimos em função disso, no segundo ano de pesquisa, algumas
situações que se dedicaram à identidade profissional. Os professores escolheram os temas e
fizemos acertos com a direção quanto a horários disponíveis para podermos realizar duas palestras
e duas oficinas, distribuídas nos dois semestres. Os temas das palestras estavam ligados ao uso
de contos de fada, e das oficinas, às dificuldades de aprendizagem.
Atualmente, no nosso terceiro ano de atividade, estamos introduzindo a discussão do trabalho com
pais. Nosso desafio atual é perceber e atuar numa perspectiva de longo prazo, dando conta das
instabilidades, dificuldades e transformações da instituição e também do nosso grupo.
Durante todas as fases da pesquisa, desde o projeto, encontros na escola, reflexões da equipe
sobre o planejamento e avaliação das ações, houve a preocupação em elaborar o conhecimento
construído

conjuntamente,

tendo

como

referencial

fundamental

a

psicologia

social.

Sistematicamente esse conhecimento tem sido discutido em encontros, congressos e simpósios.
Os considerados desafios no primeiro planejamento foram objeto de estudos aprofundados e serão
proximamente objeto de capítulos de um livro que escrevemos e já está encaminhado para
publicação. As situações novas propostas no segundo ano estão em fase de elaboração.
Reflexões sobre condições significativas para a realização da Pesquisa Interventiva
Há dois aspectos que precisam ser considerados para que esse tipo de pesquisa possa ocorrer: o
interesse, envolvimento e disponibilidade dos participantes do processo e um contrato de trabalho
que estabeleça condições mínimas de cooperação entre pesquisadores e participantes para que a
pesquisa seja significativa para todos. Esse contrato é importante, pois coloca os grupos a par da
experiência a ser vivida em conjunto por ambas as partes e permite que se estabeleça um clima de
abertura para que a comunicação (principal elemento do processo) produza significados que sejam
compreendidos e assimilados por todos os participantes. A observação dessas condições permite
que se forme uma equipe de trabalho com objetivos comuns.

O papel do pesquisador nesse processo vai se transformando ao longo do tempo. Antes de
começar seu trabalho é importante que obtenha o máximo de informações sobre o grupo. Parte
dessa informação pode ser localizada, antes de um contato inicial com o grupo, na literatura já
produzida ou com informantes que forneçam indicações sobre a história do grupo. Outra parte pode
ser obtida por ocasião do primeiro encontro, quando os participantes são convidados a expor seus
problemas ou inquietações. Somente ao longo do tempo, no trabalho conjunto, é que esse
conhecimento vai se aprofundar e se tornar substantivo. No caso específico da pesquisa com
professores, a literatura sobre identidade e formação de professores, reportagens de jornais e
revistas semanais permitiram que tivéssemos um quadro bastante próximo da realidade dos
participantes. Já no que diz respeito à cooperativa, existiam poucas pesquisas científicas sobre a
questão do processo identitário e o cooperativismo. Em contrapartida, havia várias pesquisas
realizadas pelo grupo de pesquisa, ao longo de doze anos, na comunidade na qual a cooperativa
estava inserida, o que permitiu uma compreensão mais ampla de vários aspectos. Esse histórico de
pesquisa interventiva na região estabeleceu também uma relação de confiança entre o grupo de
pesquisadores e os membros da comunidade, facilitando em muito a inserção dos pesquisadores.
Na FEBEM, alardeada no imaginário social com instituição falida que abriga pessoas sem valor, foi
necessário rever certos pré-conceitos, pois as pesquisas e trabalhos produzidos, em sua maioria,
tratam o adolescente de forma normatizadora e excludente, ou apenas considerando-os portadores
de alguma patologia. Sendo assim, o mais importante foi o contato com os atores institucionais e a
ressignificação, em supervisão, de cada um desses pré-conceitos que poderiam nortear uma
prática pouco condizente com a demanda da população.
A forma de inserção do pesquisador, descrita acima, mostra como o momento de inserção no grupo
deve ser planejado de maneira cuidadosa. Objetivos e propostas devem ser explicitados
claramente. Além de uma postura clara e transparente por parte do pesquisador, a confiança do
grupo em relação ao pesquisador e vice-versa irá se constituindo ao longo do tempo. Uma das
intenções da Pesquisa Interventiva é contribuir para que o grupo desvele, reflita e/ou resolva suas
questões. Nesse sentido ela se aproxima bastante de um dos objetivos da Pesquisa Participante,
que é colocar a serviço do grupo um instrumental de que os pesquisadores já dispõem para, juntos,
tentarem resolver situações e promover transformações.
As temáticas dos encontros precisam ser organizadas levando em consideração a importância
atribuída pelo grupo aos problemas mencionados. Em função disso o cronograma de trabalho (bem
como, as questões a serem trabalhadas) deve ser elaborado em conjunto por todos os
participantes. No caso da pesquisa na cooperativa de costureiras, os temas dos encontros eram
eleitos pelas participantes ou pela pesquisadora em função de encontros anteriores, de fatos
ocorridos ao longo da semana, ou, ainda, pela necessidade de um maior aprofundamento de
alguma questão para a pesquisadora ou para as participantes. Assim, ainda que fosse estabelecido
um cronograma a ser executado, havia a consciência de sua flexibilidade. Porém, apesar da
inevitabilidade das alterações, no planejamento, é preciso não perder de vista os objetivos

estabelecidos pelo grupo. Faz-se necessário ressaltar que, no caso do Plantão Psicológico, os
encontros não tinham uma temática específica, nem um cronograma de trabalho estabelecido a
priori. Eram considerados, conforme já dito acima, fatores importantes como a presença e a
constância, para estabelecimento de uma relação de confiança.
As formas de atuação devem ser escolhidas em função dos limites institucionais, das habilidades e
conhecimentos dos pesquisadores, dos objetivos da pesquisa intervenção, e das necessidades
manifestadas pelos participantes. A participação de todos na avaliação da pertinência das escolhas
ajuda no equacionamento das mesmas diante das características do grupo. Por isso devem ser
previstas situações sistemáticas de avaliação. Outro aspecto importante da avaliação conjunta é
que esta permite que os participantes se apropriem do seu papel como agentes constitutivos da
pesquisa, ao mesmo tempo que possibilita ao pesquisador uma maior segurança de que o
encaminhamento da pesquisa está sendo significativo para o grupo.
É preciso lembrar que para que as rupturas biográficas possam ocorrer, outras linguagens
diferentes das usuais devem ser utilizadas, para desconfigurar idéias já sedimentadas e, nesse
sentido, o uso da criatividade mostra-se muito significativo. Para que isto seja possível é preciso
que o pesquisador conheça o universo dos participantes, inclusive seu universo lingüístico (verbal e
não-verbal), observando a leitura que fazem do mundo.
Os pesquisadores são responsáveis ainda pela preparação e execução das intervenções, devendose considerar que cada uma deve ser pensada como uma unidade significativa de aprendizagem,
com começo, meio e fim, ou como contendo um momento de preparação, outro de atividade e
outro, ainda, de avaliação da atividade. Para que o grupo participante se sinta estimulado a
vivenciar as situações propostas, os pesquisadores precisam usar uma linguagem acessível a
todos e manter um clima afetivo que inclua disponibilidade de escuta e aceitação que quebre as
barreiras, diminua as diferenças, permita a elucidação de aspectos que estejam sendo objeto de
reflexão e sirva como suporte para as transformações possíveis.
Durante os encontros consideramos um aspecto de comunicação que é apontado como
fundamental em uma Pesquisa-Ação (Thiollent, 2000). A proposta é que em um processo
argumentativo o pesquisador parta sempre de perguntas e não de afirmações para clarificar
situações vivenciadas. Ao elaborar as perguntas, partindo de suas hipóteses, coloca o assunto em
discussão, oferecendo um espaço de reflexão para os participantes. Por outro lado, o papel de
produtor ativo de conhecimento do grupo participante permite que ele amplie sua consciência sobre
a problemática em discussão. No caso da pesquisa com professores, a condição de identidade
negativa deles faz com que nesse diálogo sua fala tenha sempre “preferência” e que a partir dos
elementos dessa fala os pesquisadores formulem observações, apontamentos, explicações,
sugestões de soluções. No caso dos adolescentes internos, podemos pensar que no plantão
psicológico, o ponto de vista do cliente deve ser sempre priorizado e a devolução possível diz
respeito a uma leitura, por parte do psicólogo, da situação narrada.

Para que o pesquisador elabore as hipóteses é importante que acompanhe com muito cuidado os
diálogos do grupo e tente compreender sua lógica, suas explicações, seus sentidos, suas
contradições, as diferenças individuais e também as referências a idealizações ou à realidade. Tal
compreensão será muito mais aprofundada e ampla com o passar do tempo, quando o pesquisador
terá mais intimidade com os participantes, seus projetos, sonhos, impasses, dificuldades,
possibilidades, contexto e sua história. O caráter longitudinal é fundamental neste tipo de pesquisa.
Fundamental ao final de cada encontro é que todos, pesquisadores e participantes, possam
oferecer sua síntese do processo vivenciado. Segundo Szymanski (2002) este momento permite
que os participantes, ao relatar sua experiência e ouvir o relato de outros, reflitam, alterem,
confirmem ou ampliem sua compreensão. Além disso, possibilita que o pesquisador verifique a
fidedignidade das compreensões feitas a partir do diálogo estabelecido com os participantes.
A literatura sobre identidade mostra a importância dessa vivência conjunta para que se possa
constituir uma ruptura no processo biográfico e novas vivências ocorram. Observamos também a
ocorrência de rupturas no caso do próprio pesquisador, que aumenta seu conhecimento sobre o
processo de atuação proposto, sobre si mesmo e sobre o grupo de trabalho. As reflexões efetuadas
pelo pesquisador que atuou na FEBEM mostram bem essas rupturas.
A avaliação do processo por parte do grupo de pesquisadores deve ser feita após cada
intervenção, ou de tempos em tempos, considerando a adequação da proposta em termos de
objetivo e forma, sua efetivação ou não, os obstáculos que se apresentaram, o significado dos
mesmos, o que poderia ter sido feito para superá-los, erros e acertos dos pesquisadores, tipo de
atuação dos participantes, dificuldades, aprendizagens e mudanças observadas. Quando a
avaliação concluir que aspectos importantes deixaram de ser apontados, ou que não houve
aprendizagem, devem ser planejadas formas de retomar tais aspectos. Essas avaliações
promovem a ampliação do conhecimento dos pesquisadores, obrigando-os muitas vezes a buscar
na literatura os elementos necessários ao entendimento do que foi observado. É o momento em
que o grupo de pesquisa produz novos conhecimentos sobre o processo, outro dos objetivos da
pesquisa interventiva.
Concluindo, podemos afirmar que as experiências conjuntas ampliam o universo de conhecimento
de todos os participantes e que essa ampliação pode se constituir em condição importante para
uma possível transformação identitária.
Consideramos também que uma pesquisa interventiva, tal como qualquer outro tipo de pesquisa,
exige que o conhecimento produzido seja socializado. Esse é outro de seus objetivos,
comprometido com a produção de conhecimento. Os pesquisadores nesse momento assumem seu
papel de expositores, quando cotejam o conhecimento adquirido na vivência com a literatura sobre
o tema e apresentam suas contribuições aos interessados. Escrever e publicar este texto é colocar
à disposição dos interessados as nossas experiências e também as reflexões que realizamos
durante todo o percurso.
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Notas
1. Os nomes dos adolescentes, assim como das unidades e complexos onde o Plantão Psicológico
foi realizado são omitidos. Regresar al texto
2. Relato feito por funcionários da FEBEM sobre as condutas dos adolescentes, encaminhado
posteriormente ao juiz responsável pela sentença. Regresar al texto
3. A grande maioria das mulheres havia sido babá, empregada doméstica, faxineira ou dona-decasa. Regresar al texto
4. Estas devolutivas eram cuidadosamente preparadas, para que fossem apresentadas da maneira
mais clara possível. Regresar al texto
5. Atualmente os encontros continuam sendo realizados pela pesquisadora para conclusão de
doutorado. Regresar al texto

In Memoriam Silvia Lane
Silvia Lane, uma perda para a Psicologia da América Latina
No dia 29 de abril deste ano, aos 73 anos, vítima de câncer, morreu a professora Silvia Tatiana
Maurer Lane. Silvia simboliza, no Brasil, a luta por uma psicologia latino-americana, por isto, sua
morte significou, sem dúvida, uma perda para toda a Psicologia deste nosso continente.
Silvia Lane nasceu em São Paulo a 03 de fevereiro de 1933 e depois de formada na Filosofia da
Universidade de São Paulo em 1956, começou sua trajetória no campo da pesquisa em Psicologia
Social. Silvia foi professora na Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, onde foi a primeira diretora do curso. Trabalhou na PUCSP por mais de 40 anos e já no
hospital, nos seus últimos momentos de vida, fazendo seu tratamento para o câncer, ainda
perguntava por seus orientandos e seus trabalhos.
Silvia professorou em busca de uma formação crítica e reflexiva. Buscou sensibilizar seus alunos
para a importância da vinculação entre a pesquisa e as urgências da realidade brasileira. Para
Silvia a ciência não tinha valor se não estivesse diretamente relacionada à realidade, buscando
soluções para os problemas sociais vividos pela maioria da população.
Ocupou vários cargos de direção acadêmica na PUCSP e foi membro da primeira diretoria da
Associação dos Professores da PUC- APROPUC.
Silvia ensinou e pesquisou em Psicologia Social, a partir de uma perspectiva sócio-histórica de
influência soviética, com ênfase na busca de uma psicologia que fosse capaz de ler a realidade
latino-americana. Fundou a Associação Brasileira de Psicologia Social, da qual foi a primeira
presidente. Publicou livros em Psicologia Social e foi uma referência importante nesta área e na
Psicologia Social Comunitária, que se desenvolveu no Brasil a partir da década de 80.
A América Latina perde Silvia Lane. Suas idéias estão publicadas para serem desenvolvidas e seu
sonho, de ver uma Psicologia latino-americana a serviço das questões sociais, pertence, hoje, a
milhares de psicólogos de vários países, que, sem dúvida, darão continuidade a seu trabalho.
Nós, da União Latino-americana de Entidades de Psicologia- ULAPSI- estamos de luto, mas nosso
trabalho deve ser reforçado pelos ideais e pela garra que Silvia Lane nos deixou como herança.

Fotografía tomada del sitio de ABRAPSO

Silvia Lane, una pérdida para la Psicología de América Latina
El día 29 de abril de este año, a los 73 años de edad, víctima del cáncer, murió la profesora Silvia
Tatiana Maurer Lane. Silvia simboliza, en Brasil, la lucha por una psicología latinoamericana, por
eso su muerte significó, sin duda, una pérdida para toda la Psicología de nuestro continente.
Silvia Lane nació en São Paulo, el día 3 de febrero de 1933 y después de graduada en Filosofía por
la Universidad de São Paulo en 1956, comenzó su trayectoria en el campo de la investigación en
Psicología Social. Silvia fue profesora en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad
Católica de São Paulo, donde fue la primera directora del curso. Trabajó en la PUC-SP por más de
40 años y ya en el hospital, en sus últimos momentos de vida, haciendo su tratamiento para el
cáncer, todavía preguntaba por sus alumnos y sus trabajos.
Silvia leccionó buscando una formación crítica y reflexiva. Buscó sensibilizar a sus alumnos para la
importancia de la vinculación entre investigación y las urgencias de la realidad brasileña. Para Silvia
la ciencia no tenía valor si no estuviese directamente relaccionada com la realidad, buscando
soluciones para los problemas sociales vividos por la mayoría de la población.
Ocupó varios cargos de dirección académica en la PUC-SP y fue miembro de la primera directoria
de la Asociación de los Profesores de la PUC- APROPUC.
Silvia enseñó e investigó en Psicología Social a partir de una perspectiva sociohistórica de
influencia soviética, con énfasis en la búsqueda de una psicología que fuese capaz de leer a la
realidad latinoamericana. Fundó la Asociación Brasileña de Psicología Social, de la cual fue la
primera presidente. Publicó libros de Psicología Social y fue una referencia importante en este area
y en la Psicología Social Comunitaria, que se desarrolló en Brasil a partir de la década de 80.
América Latina pierde Silvia Lane. Sus ideas están publicadas para que sean desarrolladas y su
sueño de ver una Psicología latinoamericana al servicio de las cuestiones sociales, pertenece, hoy,
a miles de psicólogos de varios países, que, sin duda, continuarán su trabajo.
Nosotros de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología- ULAPSI estamos de duelo, pero
nuestro trabajo debe ser reforzado por los ideales y por la determinación que Silvia Lane nos dejó
como herencia.

