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Este número debía haber sido publicado en febrero de 2007 pero fue posible hacerlo hasta el mes
de abril de este año debido a que nuestros esfuerzos fueron absorbidos por la preparación del IV
Congreso Latinoamericano de Alternativas en Psicología, organizado por Amapsi, el cual se llevó a
cabo del 7 al 10 de marzo en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. El tema del congreso fue:

Hacia la construcción de un mundo posible.
Este congreso recibió 271 trabajos libres que se intercalaron con 24 conferencias magistrales, 15
mesas redondas magistrales, 35 talleres, 16 presentaciones de libros y diversos eventos
socioculturales. En total hubo más de 400 expositores, con lo que supera en 30% el congreso
anterior y resultó uno de los más importantes de México y de América Latina. Contamos con la
participación de varios distinguidos colegas brasileños, argentinos, chilenos, cubanos, peruanos,
bolivianos, colombianos, guatemaltecos venezolanos, nicaragüenses, portugueses, suecos,
canadienses, italianos y, por supuesto, mexicanos.
Como parte de la organización del congreso se editaron 2 libros, bajo el sistema de cooperativa
editorial, integrando la versión extensa de algunas de las investigaciones presentadas: Psicología,

educación y salud: avances y perspectivas en América Latina, coordinado por E. M. Marisela
Ramírez Guerrero y Enrique Cortés Vázquez, y Psicología social: perspectivas y aportaciones para

un mundo posible, coordinado por Martha Córdova Osnaya y José Carlos Rosales.
Para la realización de este congreso se contó con el respaldo de: la Universidad de Buenos Aires,
la Universidad San Martín de Porres (Perú), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
el Centro Universitario de Ixtlahuaca, la Universidad Autónoma del Estado de México, la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad
Autónoma de Querétaro, la Universidad Lusófona de Portugal; del Colegio de Psicólogos de
Michoacán, de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de
México (FENAPSIME), del Colegio Nacional de Psicólogos (CONAPSI México), del Consejo
Federal de Psicología de Brasil, del Colegio de Psicólogos de Perú, de la Sociedad Cubana de
Psicología, del Grupo Crítico de Valparaíso (Chile), del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CNEIP-México), del Instituto de Prospectiva, Participación y Gestión
Ciudadana (PROPAGEC) y de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI).
Como parte de este Congreso se realizó una Reunión de Trabajo de la ULAPSI en la que
participaron colegas de los diversos países antes mencionados. En esta reunión el Dr. Manuel
Calviño y el Dr. Raúl Rocha informaron sobre los avances en la preparación del II Congreso
Latinoamericano de Psicología de la ULAPSI que se realizará en La Habana, Cuba, del 12 al 14 de

septiembre de este año, con el tema Por una psicología con todos y para el bien de todos. En la
sesión se habló sobre los paquetes de transporte, hospedaje y alimentación. Se explicó que se
recibirán ponencias hasta el 30 de junio de este año y los costos diferenciados para estudiantes (50
USD) y profesionales (100 USD). Todos los presentes acordamos impulsar la participación en este
próximo congreso de manera personal y a través de las entidades en las que participamos. Más
información puede ser consultada en www.ulapsi.org .
También en la reunión informé sobre la próxima aparición de este número de la revista “Psicología
para América Latina”, así como de los números temáticos previstos para los meses de mayo y
noviembre de cada año. Una idea importante es invitar a quienes inscriban trabajos en el II
Congreso de la ULAPSI para que envíen sus versiones completas y puedan ser publicadas en esta
revista, considerando las normas editoriales de la misma. Por ello, estimado lector, te invitamos a
participar con al menos una ponencia en La Habana y para contribuir con el desarrollo de esta
revista y de la psicología para América Latina.
En este número 9, los colegas brasileños tienen otra vez mayoría con la publicación de 10 de los 15
trabajos, 4 son de México y uno de Chile. Reiteramos nuestro agradecimiento y felicitación por la
entusiasta participación de los colegas de Brasil, y reiteramos nuestra atenta invitación para que
envíen más trabajos de los demás países latinoamericanos. Cabe mencionar que para este número
contamos con la participación activa de dictaminadores de Cuba (Manuel Calviño, Teresa
González), Portugal (Edgar Galindo), México (Ma. Refugio Ríos Saldaña, Milagros Damián, Rosario
Espinosa, Luz de Lourdes Eguiluz, Jorge Guerrero, Marco Eduardo Murueta), Argentina (Jorge
Castillo, Cristina di Doménico, Marta Casullo, Mario Molina), Paraguay (Yenny Aguilera, Alberto
Coronel Núñez), Colombia (Álvaro Díaz), Brasil (Albertina Mitjáns, Ana Bock, Odair Furtado),
Uruguay (Carolina Moll, Humberto Giachello). Muchas gracias a ellos y a todos los integrantes del
Consejo Editorial y del Comité Editorial Internacional que han venido colaborando en cada uno de
los 10 números publicados (considerando el número “0”, en agosto de 2002).
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Resumo
A violência contra crianças e adolescentes que ocorre no âmbito intrafamiliar tem a cada dia sido
mais exposta, devendo-se ressaltar a importância das campanhas publicitárias brasileiras e do
aparecimento do tema da mídia. Utilizando-se uma metodologia retrospectiva documental de
consulta aos prontuários dos casos atendidos em sete Conselhos Tutelares da Capital de São
Paulo, no ano 2000, objetivamos levantar algumas características da vítima e do agressor.
Trabalhou-se com os 305 casos registrados, dos quais (52%) de violência física, (22%) de
abandono, (16%) de negligência, (8%) de violência sexual, (2%) de violência psicológica. As vítimas
apresentavam diferentes faixas etárias, não havendo diferença significativa quanto ao gênero. Os
agressores em geral eram os parentes, predominando as agressões proferidas pela mãe. A
caracterização do agressor ficou prejudicada pela ausência de dados sobre o mesmo nos
prontuários. Os principais denunciantes foram os próprios parentes.

Palavras-chave: Violência Doméstica; Crianças; Adolescentes; Conselho Tutelar.
Abstract
Violence against children and adolescents in the intra-family environment has been more and more
exposed, as it must be pointed out the importance of Brazilian ad campaigns as well as the
appearance of the topic in the media. By use of documental retrospective methodology of dossiers’
consulting of cases attended by seven Tutoring Councils of São Paulo State Capital in the year
2000, we aimed at gathering a set of characteristics of both victim and aggressor. We studied 305
registered cases, comprising (52%) of physical violence, (22%) of abandon, (16%) of negligence,
(8%) of sexual violence and (2%) of psychological violence. Victims belonged to different ranges of
age, with no meaningful gender difference. Aggressors were usually relatives, with aggressions
inflicted predominantly by their mothers. The aggressor characterization was impaired by the
absence of their data on the dossiers. The main denouncers were their own relatives.

Key words: Domestic Violence; Children; Adolescents; Tutoring Council.
Resumen
La violencia contra niños y adolescentes que ocurre en el ámbito intrafamiliar gana mayor visibilidad
a cada día, por lo que se debe resaltar la importancia de las campañas publicitarias brasileñas y la
exposición del tema en los medios de comunicación. Utilizando una metodología retrospectiva
documental de consulta a los prontuarios de los casos atendidos en siete Consejos Tutelares de la

Capital de San Pablo, en el año 2000, levantaremos algunas características relativas a la víctima y
al agresor. Se trabajó con los 305 casos que han sido registrados, repartidos en un (52%) violência
física, (22%) abandono, (16%) negligencia, (8%) violencia sexual, (2%) violencia psicológica. Las
víctimas presentaban edades diferentes, no existiendo diferencia significativa en cuanto al género.
Los agresores, por lo general, eran parientes, predominando las agresiones maternas. La
caracterización del agresor no se afinó del todo a causa de la ausencia de datos sobre el mismo en
los prontuarios. Los principales denunciantes han sido los propios parientes.
Palabras-clave: Violencia Doméstica; Niños; Adolescentes; Consejo Tutelar

Introdução
Nas últimas duas décadas, o interesse dos profissionais de saúde e dos órgãos governamentais
tem se voltado para a questão da violência e, particularmente, para a violência doméstica praticada
contra crianças e adolescente. No Brasil, sabemos que são altos os níveis de incidência da
violência familiar doméstica, no entanto, não encontramos estatísticas oficiais sobre casos
notificados de violência doméstica praticada contra crianças e adolescentes, bem como estudos
sistemáticos sobre a incidência e prevalência do fenômeno, mas sabemos que a porcentagem de
casos não notificados superam, e muito, a dos casos notificados, devido ao complô de silêncio
descrito por Azevedo (LACRI,2000).
No final da década de 90, iniciou-se um processo de articulação e mobilização envolvendo a
sociedade civil e alguns órgãos governamentais, com o intuito de compreender e criar mecanismos
para conter e prevenir a violência que, em geral, começa no âmbito familiar e direciona-se contra
crianças, adolescentes, mulheres e idosos.
A partir de então, a violência contra crianças e adolescentes que ocorre no âmbito intrafamiliar tem
a cada dia sido mais exposta, tanto em seu caráter perverso quanto na possibilidade de divulgação
da mesma, devendo-se ressaltar a importância das campanhas publicitárias brasileiras e do
aparecimento do tema na mídia (como nas telenovelas). Abordar publicamente algo mantido em
sigilo nas famílias parece propiciar a conscientização sobre as formas de violência, abrindo a
possibilidade para a denúncia e quiçá para uma mudança na forma de lidar com a mesma. Apesar
de toda essa mobilização, a realidade é que o montante de notificações, apesar de ter aumentado
no decorrer dos anos, nem de longe expressa o real número de agressões, não denunciadas pelo
temor que encerra.
Denunciar uma situação de agressão doméstica ainda não faz parte do imaginário coletivo, não faz
parte de nossa cultura patriarcal, na qual ainda persiste a idéia de que os pais são os melhores
amigos e conselheiros, só desejando o bem-estar dos filhos.
No final dos anos 80, com a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, com a Constituição
Federal de 1988, e, no início de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei
Federal nº 8069/90, a possibilidade de articulação entre sociedade e governo na mobilização para a

consciência do direito de cidadania de crianças e adolescentes, com o intuito de protegê-los
integralmente, assumiu um caráter legal. Embora conheçamos as falhas existentes no ECA e a
dificuldade de sua implantação, essa lei possibilita um respaldo para se denunciar e atuar. (Direitos
da criança e do adolescente, 1997).
Os artigos 4 e 5 do ECA privilegiam o processo de desenvolvimento humano buscando garantir
alguma qualidade de vida.
Art. 04 - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único: A garantia de prioridade compreende:
1. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
2. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
3. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
4. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
Art. 05 - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Direitos da criança e do
adolescente, 1997)
O ECA expressa uma mudança de paradigma gestada durante séculos, que nos leva a pensar e a
agir sobre os direitos humanos, de forma gradual e quiçá mais efetiva.
O art. 88 do ECA estabelece a criação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), de natureza deliberativa e de controle, com autoridade para analisar as
situações, propor medidas necessárias ao atendimento da diretrizes do ECA, intervir nas várias
políticas e também na organização das eleições para os Conselhos Tutelares.
Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 do
ECA). São formados por cinco membros da comunidade e escolhidos pela mesma, com mandato
de três anos, podendo ser reeleitos. São requisitos: ter acima de 21 anos, morar no município e ser
moralmente idôneo (atestado em documento oficial do Juiz da Infância e da Juventude).
Sabe-se que na prática, nem sempre os Conselhos Tutelares suprem as necessidades de
atendimento jurídico, médico, social e psicológico dos agredidos e dos agressores, ora devido ao
tamanho da demanda, ora pela dificuldade de se denunciar as agressões, ora por causa do próprio
despreparo da equipe que os compõe.
As modalidades de violência doméstica notificadas, principalmente nos Conselhos Tutelares,
abrangem a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a negligência e o abandono.
Cabe notar que não raro as modalidades de violência apresentam-se associadas, como mostrado

nas pesquisas realizadas pelo Laboratório de Estudos da Criança (LACRI, 2000) e pelo Centro
Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância do ABCD (CRAMI, 2000).
A violência física corresponde ao emprego de força física no processo disciplinador da criança ou
adolescente, seja por meio de uma ação única ou repetida, não acidental, cometida por um adulto
que provoque conseqüências leves ou extrema como a morte (Guerra,1998).
A violência sexual caracteriza-se “por um ato ou jogo sexual, em uma relação hetero ou
homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade
estimular sexualmente esta criança ou adolescente, ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual
sobre sua pessoa ou de outra pessoa” (LACRI, 2000, p.4).
A violência psicológica, “também designada ‘tortura psicológica’, ocorre quando o adulto
constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de auto-aceitação, causando-lhe
grande sofrimento mental. Ameaças de abandono também podem tornar uma criança medrosa e
ansiosa, representando formas de sofrimento mental” (LACRI,2000,p.5).
A negligência consiste em uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais
de uma criança ou adolescente (LACRI,2000).
O abandono, segundo Guerra (1998), caracteriza-se como a ausência de um responsável pela
criança ou adolescente, podendo ocorrer o abandono parcial (ausência temporária dos pais
expondo-a a situações de risco) e o total (afastamento do grupo familiar, ficando as crianças sem
habitação, desamparadas, expostas a várias formas de perigo).
As diversas formas de violência ou abuso afetam a saúde mental da criança ou adolescente, visto
este se encontrar em um processo de desenvolvimento psíquico e físico, produzindo efeitos
danosos em seu desempenho escolar, em sua adaptação social, em seu desenvolvimento
orgânico. Vários estudos relacionam a violência doméstica com o desenvolvimento de transtornos
de

personalidade,

comportamentos

agressivos,

dificuldades

na

esfera

sexual,

doenças

psicossomáticas, transtorno de pânico, entre outros prejuízos (Holmes & Slap, 1998; Johnson,
Cohen, Brown, Smailes & Berenestein,1999).
Levando-se em conta que, muitas vezes, a porta de entrada para a denúncia dos casos de
violência doméstica é o Conselho Tutelar, planejamos realizar um levantamento de dados junto ao
mesmo, e também percebemos o quão quixotesco era nosso objetivo, pois encontramos
promessas, recusas veladas, e por fim conseguimos um acesso restrito a sete dos vinte Conselhos
Tutelares da capital de São Paulo.
Considerou-se que um levantamento epidemiológico dos tipos de violência praticadas no âmbito
familiar, na cidade de São Paulo, em parceria com outras instituições, poderia auxiliar na
compreensão do fenômeno e possibilitar uma melhor atuação psicojurídicosocial, por meio da
divulgação dos dados e do estudo das variáveis envolvidas, tais como, perfil do agressor, perfil da
pessoa agredida, fatores predisponentes, entre outros.

Objetivo
Utilizando-se uma metodologia retrospectiva documental de consulta aos prontuários dos casos
atendidos nesses sete Conselhos Tutelares (C.T.), que nos permitiram acesso, no ano de 2000,
levantar os tipos de violência doméstica notificadas, da situação sociodemográfica, caracterísitcas
da vítima e do agressor que cometeu violência doméstica contra crianças e adolescentes.
Método
Após a coleta dos dados foi montado um banco de dados, englobando todos os tipos de violência
doméstica, trabalhando-se com os seguintes agrupamentos: Modalidade de violência - sexual,
física, psicológica, abandono, negligência e múltiplas; Caracterização socioeconômica da família –
renda familiar, domicílio, pessoas que residem na casa, religião e raça; Caracterização da vítima –
gênero, idade, escolaridade; Caracterização do agressor – gênero, idade, escolaridade, profissão,
vínculo com a vítima, fatores predisponentes e dinâmica familiar; Denunciante; Tipos de registro,

reincidências e encaminhamentos realizados pelo CT.
Para a análise dos resultados, considerou-se, enquanto critério para o agrupamento dos tipos de
violência doméstica, as seguintes primazias: violência sexual (preponderando sobre todos os outros
tipos de violência); violência física (preponderando sobre a violência psicológica, o abandono, a
negligência); o abandono (preponderando sobre a violência psicológica e a negligência);

negligência (preponderando sobre violência psicológica) e violência psicológica (enquanto registro
isolado). Partiu-se do pressuposto que a violência psicológica está associada a qualquer
modalidade de violência.
Resultados
A análise dos resultados obedece a seguinte estrutura: caracterização dos 305 casos de violência
doméstica, caracterização sociodemográfica, caracterização das vítimas, dos agressores, forma de
registro e encaminhamento dos CTs.
Caracterização da Violência Doméstica
A forma como os CTs acolhem e exploram as situações de violência é fundamental para a
compreensão e acompanhamento dos casos, seja por esses órgãos ou por outras instituições. Os
305 casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes atendidos nos 7 CTs estudados,
no ano de 2000, são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição das notificações por Conselho Tutelar.
Conselho

Total de Notificações

Tutelar

F f%

Ipiranga

23 8

São Miguel Pta.

172 56

Sé

18 6

Tucuruvi

25 8

São Mateus

21 7

Moóca

83

V. Prudente

38 12

Total

305 100

F = freqüência f%= porcentagem de freqüência
O CT de São Miguel Paulista totalizou 56% dos casos, sendo que foram disponibilizados para o
pesquisador cerca de 3000 prontuários para que o mesmo selecionasse os casos de violência
doméstica. O CT de São Mateus também disponibilizou os prontuários, no entanto, a freqüência
atingida foi de 7%. Os CT que selecionaram os casos (Tucuruvi, Ipiranga e Vila Prudente)
apresentaram uma freqüência em torno de 9,3%. Nos CT da Mooca e da Sé, pode-se dizer que os
dados pesquisados fizeram parte de uma amostragem aleatória, pelas condições impostas pelos
conselheiros, girando em torno de 4,5%.
A distribuição das modalidades de violência doméstica é apresentada na Figura 1, observando-se
um predomínio das notificações de violência física (52%), seguida do abandono (22%), da
negligência (16%), da violência sexual (8%) e da violência psicológica (2%). Cabe notar que essa
última permeia todos os tipos de violência.
Caracterização sociodemográfica
A caracterização sociodemográfica ficou prejudicada devido à falta das seguintes informações nos
registros dos CTs: dados relativos à raça ou cor estavam ausentes em 76% dos casos, 14% eram
de cor branca, 8% parda e 2% negra. A religião não foi pesquisada em 99% dos casos. A
procedência das famílias também não foi pesquisada em 60% dos casos, sendo que os outros 40%
eram de São Paulo.

A renda familiar não constava em 95% dos casos, em 2% era até 1 salário mínimo, de 1 a 3
salários mínimos em 2% e de 3 a 5 em 1% da população estudada. Quanto à situação de domicílio,
80,3% moravam na área urbana e em 19,3% dos casos, esses dados não foram pesquisados. A
espécie de domicílio (permanente ou provisório) não constava em 87% dos casos, o tipo (casa/
apartamento/cômodo) em 75% dos casos, sendo que dos outros 25% apenas 4% referiram morar
em cômodo.
Em 45% dos casos não foi pesquisado quantas pessoas moravam na casa. Os 55% restantes
referiram morar em famílias pequenas de 2 a 3 pessoas (30%) e de 4 a 5 (21%). Somente em 4%
dos casos havia referência de habitarem mais de 5 pessoas na casa. Quanto às pessoas que
residiam com a vítima, encontramos que 20% moravam com os pais, 20% com pais e irmãos, 17%
com a mãe, 2% com o pai, 9% mãe e irmãos, 6% pai ou mãe e outros, 4% com parentes e 6%
referiram outras condições. Em 16% dos casos esse dado não foi pesquisado.
Caracterização da vítima
As vítimas foram crianças de diferentes faixas etárias, como mostra a Figura 2.
Observou-se que a violência doméstica predominou na faixa etária entre 2 e 15 anos, havendo
referência à mesma na idade até 1 ano (7%) e acima dos 16 anos (4%). Mesmo esse dado
fundamental não foi pesquisado em 7% dos casos.
.
Excluindo-se da análise dos resultados o item não consta, as notificações com a idade da vítima
(n=283), revelaram que as agressões concentraram-se na faixa etária de 6 a 10 anos (33%), 11 a
15 anos (29%) e 2 a 5 anos (26%). Com relação ao gênero, o sexo feminino somou 52% das
notificações e o sexo masculino, 48%.
Dados sobre a escolaridade das vítimas são apresentados na Figura 3.
Quanto à escolaridade, em 62% dos prontuários esse dado não constava, predominando nos 38%
restantes, crianças sem idade escolar (19%), da pré-escola à 4ª série (7%), da 5ª a 8ª (10%).
Caracterização do agressor
A caracterização do agressor ficou prejudicada devido à falta de dados constantes nos prontuários
dos CTs. A escolaridade não foi pesquisada em 95% dos casos, o tipo de trabalho em 89% e a
profissão em 89%. Por isso optou-se por apresentar alguns dados considerados essenciais, sem e
com a inclusão do item não consta, nas diversas categorias apresentadas.
De acordo com os dados pesquisados, a idade do agressor não constava em 81% dos casos,
conforme Figura 4.
Excluindo-se o item não consta (n= 46) observou-se que predominantemente o agressor
encontrava-se acima de 30 anos em 67,4% dos casos entre 22 e 30 anos em 28,3%.

O agressor em 43% dos casos era mulher, em 36% homem, a agressão foi cometida por um casal
em 14% dos casos e em 7% dos prontuários o gênero do agressor não constava. Excluindo-se o
item não consta (n= 283), permaneceu o predomínio de agressores do gênero feminino (46%),
seguido dos agressores do gênero masculino (39%) e de ambos os sexos (15%).
Em 89% dos casos, o agressor apresentava parentesco com a vítima - mãe (43%), pai (31%), os
pais (14%), padrasto/madrasta (5%), irmão (2%), parentes (5%). Em 6% era conhecido, em 3%
desconhecido e em 2% esse dado não constava.
Os fatores predisponentes não constavam em 63% dos casos, em 23% havia referência ao uso de
álcool, em 6% ao uso de drogas, em 5% presença de transtornos do comportamento, em 1%
histórico de tratamento psiquiátrico anterior e em 2% uso combinado de álcool e drogas. Excluindose o item não consta (n= 112), permaneceu o predomínio do uso do álcool em 64% dos casos
enquanto fator predisponente, seguido das drogas (16%), dos transtornos de comportamento
(12%), do histórico de tratamentos psiquiátricos anteriores (3%) e do uso combinado de álcool e
drogas (5%).
Em 29% dos casos, a dinâmica familiar foi descrita como conflitiva, em 29% havia histórico de
separações, em 39% esse dado não foi pesquisado, em 3% havia histórico de doença mental
associada a conflitos e separações. Excluindo-se o item não consta, permaneceu o predomínio de
dinâmicas permeadas por conflitos e brigas (47%) e por separações (47,5%), sendo que a
presença de conflitos gerados por membros com algum tipo de doença mental sobe para 5,5%.
O encaminhamento do agressor foi realizado em 5% dos casos e em 2% recebeu algum tipo de
orientação do conselheiro tutelar. A denúncia foi realizada pela mãe (20%), pelos parentes (19%),
anônimo (19%) instituições (18%), pelo pai (11%) e pela própria vítima (6%). A caracterização do
agressor ficou prejudicada pela ausência de dados nos prontuários quanto à idade (81%), ao
trabalho (89%), à profissão (89%), à escolaridade (95%).
Os principais denunciantes foram os próprios parentes, 58% do total das notificações (n=274), a
Instituição (20%) e a denúncia anônima (10%). Os resultados indicaram que a criança desde muito
cedo é vulnerável a diferentes tipos de agressão, desde física, abandono, negligência, à agressão
sexual. Seus agressores principais foram parentes e entre eles os próprios pais. Os parentes foram,
também, os principais denunciantes, seguidos de denúncia feita por Instituição e por anonimato.
Ressalta-se a importância dessa linha de investigação como respaldo para uma atuação, tanto
remediativa, quanto preventiva, do psicólogo e de outros segmentos da sociedade junto à vítima e a
sua família.
Formas de registro e encaminhamento dado aos casos pelos Conselhos Tutelares
A forma de registro empregada pela maioria dos CT foi a ficha de notificação (70%), anotação em
um caderno (11%), ficha de notificação e boletim de ocorrência (11%). A maioria dos prontuários
possuía dados incompletos que dificultaram a caracterização e compreensão dos casos, que se
concentravam mais em itens como renda familiar (95%); dados referentes ao agressor como

trabalho (80%), profissão (89%) e idade (81%); raça ou cor (76%) e referência à marcação de
retorno (73%). A pesquisa dos fatores predisponentes no meio familiar e a idade da vítima não
foram pesquisadas em cerca de 60% dos casos. A reincidência do caso no CT (49%) e o
encaminhamento dado (56%) não constavam em cerca de metade dos prontuários.
Considerações Finais
A distribuição do tipo de violência notificado nos CTs em 2000, corroboram as estatísticas
divulgadas pelo CRAMI (2000), onde 48% das agressões notificadas eram as físicas, 26% referiamse à negligência e ao abandono, 22% ao abuso sexual e 4% à violência psicológica. Nas pesquisas
divulgadas pelo LACRI (2000) o número de casos de negligência superava os de violência física.
A precária infra-estrutura observada nos CT, como a falta de salas de atendimento adequadas, de
fichas de registro padronizadas, de sistemas de informatização, de capacitação dos conselheiros
parecem contribuir para uma coleta de dados falha, dificultando a compreensão e o
encaminhamento adequado das questões, visto que em mais da metade dos casos não houve
marcação de retorno, encaminhamento ou dados sobre a reincidência. Conclui-se pela necessidade
de se programar uma ficha de notificação onde os dados significativos possam ser pesquisados,
viabilizando uma análise adequada e intervenções primárias, secundárias e terciárias.
Os resultados mostraram que a criança desde muito cedo é vulnerável a diferentes tipos de
agressão, desde física, abandono, negligência, à agressão sexual. Seus agressores principais
foram parentes e entre eles os próprios pais, caracterizando abuso e distorção do poder
disciplinador atribuído às figuras parentais, como descreve Guerra (1998), bem como prováveis
transtornos mentais, nem sempre pesquisados ou observados pelos conselheiros, o que parece
corroborar os achados de Holmes & Slap, 1998; Jonhson et al. 1999. A ocorrência dos transtornos
mentais Os parentes foram, também, os principais denunciantes.
A forma como o Conselho Tutelar acolhe e explora essas situações de violência, esbarra no
preparo técnico/emocional dos conselheiros para investigarem e encaminharem esses casos, visto
que em mais da metade dos prontuários não havia anotação sobre dados significativos da vítima ou
do agressor, dificultando um levantamento epidemiológico.
Ressalta-se a importância dessa linha de investigação como respaldo para uma atuação, tanto
remediativa, quanto preventiva, do psicólogo e de outros segmentos da sociedade junto à vítima e a
sua família, possibilitando o delineamento de medidas preventivas através de programas que
possam inserir-se na comunidade, intervindo em diferentes níveis de prevenção – como, por
exemplo, a sensibilização da população sobre a identificação e não aceitação da violência
doméstica.
Considerando-se que a consciência sobre a história da violência vivida poderá servir como um fator
de proteção, evitando a perpetuação dos maus tratos e a submissão aos mesmos, torna-se
necessário uma melhor articulação do sistema educacional, de saúde e judiciário na identificação
do problema e encaminhamento adequado dos casos detectados.
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Resumo
Trata-se de relato de projeto de extensão voltado para os jovens assistidos pela Associação
Comunitária Monte Azul, junto à favela na zona sul de SP. O objetivo foi possibilitar aos
adolescentes um espaço de reflexão e troca de experiências sobre questões ligadas à sua
realidade, promovendo uma abertura para o contato consigo mesmo e com o outro, de modo que
pudessem buscar e dar sentido às informações disponíveis para sua vida cotidiana. Em 2004,
depois da análise institucional e levantamento de demandas, foi elaborada proposta de
intervenções pontuais. Houve a realização de duas oficinas, onde se buscou explorar as questões

relativas à sexualidade adolescente no dia mundial de luta contra AIDS. A segunda etapa em 2005
constitui-se da proposição de seis oficinas direcionadas às questões trazidas pelos jovens
participantes, tais como: aparência, relacionamento, violência, futuro e escolha. São descritas três
destas oficinas. O projeto atingiu os objetivos propostos pelo grupo.
Palavras chave: jovem, oficinas, comunidade Monte Azul, extensão universitária.
Abstract
Relate about an extention project directed to young people assisted by “Associação Comunitária
Monte Azul”, at the slum in south zone of SP. Aim: make possible to those teenagers to think about
their own reality and talk about it, promoting an opening to their own selves as to the others in such
a way that they could give sense to these daily informations. In 2004, after an institucional analysis
and demands sourvey, a pontual source of intervention was elaborated. Two workshops have been
done to explore questions related to teenage sexuality at the “dia mundial de luta contra aids”. The
second step, which took place in 2005 was made of six workshops directed to questions brought by
the participant, like: appearance, relantionship, violence, future and choice. Three of these
workshops are described. The project has achieved the aims proposed by the group.
Key words: young people, workshops, Monte Azul community, university extention
Resumen
Relato del proyecto de extensión dirigido a los jóvenes de la “Associação Comunitária Monte Azul”,
junto a la villa miseria en la zona sur de São Paulo. Objetivo: propiciar a los adolescentes un
espacio de reflexión de experiencias sobre cuestiones de su realidad, de manera que pudieran
buscar y dar sentido a las informaciones disponibles para su vida cotidiana. En 2004, tras el análisis
institucional y la investigación de demandas, se elaboró la propuesta de intervenciones. Se buscó
explotar las cuestiones de la sexualidad adolescente en el día mundial de la lucha contra el SIDA.
La segunda etapa, en 2005, consiste en la proposición de seis talleres orientados hacia las
cuestiones que nos han traído los jóvenes participantes, tales como: la apariencia, las relaciones, la
violencia, el futuro y la elección. Se describen tres de estos talleres. El proyecto alcanzó los
objetivos propuestos por el grupo.
Palabras-clave: joven, talleres, comunidad Monte Azul, extensión universitaria

Introdução

Sou a violência
Estou espalhada por aí
Sou desemprego
Olha só como eu cresci
Ficamos fortes

Graças à corrupção
A incompetência
E a globalização
Eu sou o castigo
Te irrito e não deixo
Você me esquecer
Ouça o que eu digo
Ou acabe comigo
Ou acabo com vocês
(Música criada pelos jovens da Favela Monte Azul)
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de ensino, pesquisa e extensão financiado
pelo MEC-SESu presente em universidades de todo o Brasil em todas as áreas de conhecimento.
O programa visa à melhoria dos cursos de graduação nos quais está inserido, através do fomento
de atividades de pesquisa, ensino e extensão pelos seus doze alunos bolsistas, que se renovam a
cada ano, coordenados e orientados por um professor tutor.
O grupo PET da Faculdade de Psicologia da PUC-SP existe desde 1995 e desenvolve uma série
de atividades, dentre elas aquelas voltadas para a extensão. Por esta via visamos nos integrar com
a comunidade, realizando um conhecimento prático e vivenciado da mesma, aprendendo a
reconhecer a suas necessidades e realizando intervenções que atendam às suas demandas
específicas. Como extensão universitária, promove-se uma integração com atividades de ensino,
de diversas formas, tais como busca de fundamentação teórica, e de pesquisa, na medida em que
dificuldades encontradas possam gerar temas de investigação. Há um intercâmbio entre o
conhecimento gerado na academia com o conhecimento prático e vivencial da comunidade.
Aqui relatamos a experiência de elaboração e realização de um projeto de extensão do grupo junto
a uma comunidade. Trata-se do projeto desenvolvido na Associação Comunitária Monte Azul
idealizado e aplicado pelo Grupo PET-Psicologia da PUC-SP, no período de 2004 e 2005. Tal
projeto iniciou-se em junho de 2004 quando entramos em contato com a Associação, localizada na
zona sul de São Paulo, próxima à favela Monte Azul.
A Associação foi fundada em 1979, a partir do trabalho da pedagoga Ute Craemer, imigrante alemã
junto aos moradores da comunidade. As primeiras atividades desenvolvidas foram a criação de um
ambulatório médico e uma escola para crianças carentes. Até hoje a instituição é financiada por um
grupo alemão, e também por outras parcerias como a realizada junto à prefeitura de São Paulo. Os
equipamentos da Associação são espalhados pela comunidade, a saber, um ambulatório, uma
creche, um centro cultural, uma quadra e espaços utilizados na realização das seguintes oficinas:
marcenaria, padaria, reciclagem de papel, corte e costura e cidadania.

Os dados de 2005 revelam que a Associação atende diretamente 1.251 crianças e adolescentes na
área de educação, 635 na área de cultura e aproximadamente 4.000 atendimentos mês na área de
saúde.
A idéia inicial do grupo era conhecer a associação, e propor algum trabalho conjunto a partir da
demanda verificada. Os profissionais da associação apresentaram a necessidade de trabalho com
os jovens que freqüentavam as oficinas profissionalizantes.
Respondendo a esta demanda, foi desenvolvido o presente projeto, que se deu em duas etapas. A
primeira, em 2004, constituiu-se numa intervenção pontual, por meio de uma oficina que focalizou a
AIDS e a sexualidade como temática principal; a segunda, no ano de 2005, contemplou a
realização de três oficinas direcionadas a questões que concernem ao mundo jovem. Todas as
oficinas foram realizadas em dois períodos (manhã e tarde), atendendo à disponibilidade dos
adolescentes e os horários da instituição.
O objetivo principal das atividades foi possibilitar aos adolescentes um espaço de reflexão em que
pudessem conversar e trocar experiências sobre questões ligadas à sua realidade, em sua maioria
trazidas por eles próprios, promovendo uma abertura para o contato consigo, com o outro e o
mundo, viabilizando que as informações disponíveis pudessem ser buscadas e passassem a fazer
algum sentido na vida cotidiana.
Adotamos como principal guia teórico para nosso trabalho a visão de adolescência de acordo com
uma perspectiva desenvolvimental, focada na teoria psicossocial de Erik Erikson ( 1968/ 1994,
1968/ 1987, 1998).
Segundo Pereira (2005), a adolescência é um constructo teórico referente a um processo, e não a

um estado, caracterizado pelas mudanças psicológicas que ocorrem num período de transição
entre a infância e a idade adulta ”(p. 1). É um período que se inicia com a puberdade e com
significativas mudanças no desenvolvimento cognitivo.
Como a adolescência na sociedade moderna e industrializada pode ser encarada como uma
construção cultural, outros aspectos se fazem importantes na compreensão deste fenômeno.
Segundo

Pereira

(2005),

“os

acontecimentos

psicológicos

na

adolescência

não

são

necessariamente, em nossa sociedade, apenas um correlato natural das mudanças físicas da
puberdade, mas também uma conseqüência cultural, produto da complexidade das mudanças
sociais” ( p.2).
Para Erikson (1968/ 1987) os avanços tecnológicos ampliaram o intervalo de tempo entre o início
da vida escolar e o acesso do jovem ao mundo de trabalho especializado, propiciando que a
adolescência tenha se estabelecido como um período delimitado em várias culturas.
Neste sentido, a autor considera que a formação da personalidade é um processo que se dá por
toda vida dentro do chamado ciclo vital. Cada etapa da vida tem um momento crítico, uma crise, em
que o indivíduo decide que caminho seguir, ou em direção ao progresso ou ao retardo. Nas
palavras do autor cada passo é uma crise potencial por causa de uma mudança radical de

perspectiva. A palavra crise é usada aqui num sentido de desenvolvimento para designar não uma

ameaça de catástrofe, mas um ponto decisivo, um período crucial de crescente vulnerabilidade e
potencial. (idem, ibidem, p.96).
A forma como estas crises serão resolvidas ou se serão adiadas dependem do desenrolar das
crises anteriores e dirão de que forma aparecerão as próximas. As crises têm a função de abrir
portas para a aquisição de novas habilidades e comportamentos.
Só ao atingir o amadurecimento da adolescência em termos físicos, mentais e sociais, o individuo
tem condições físicas, mentais e sociais de viver a crise de identidade, o aspecto psicossocial do

processo adolescente. (Erikson, 1968/1987,p.90). Assim, na adolescência a crise central refere-se
à necessidade da formação de uma identidade versus a confusão de papéis.
Para Erikson (1998) o conceito psicossocial de identidade relaciona-se ao self. Assim, um senso

global de identidade ajusta gradualmente a variedade de diferentes auto-imagens experienciadas
durante a infância e as oportunidades de papel que se oferecem aos jovens para seleção e
comprometimento. Por outro lado, não pode existir um senso duradouro de self sem a experiência
contínua de um “Eu” consciente. (p.64).
Para que o indivíduo organize um sentido de identidade do eu ele precisa estabelecer
compromissos com valores sociais e morais que propiciem a estabilidade nos relacionamentos,
entretanto, esta tarefa não é nada simples. Para que o adolescente consiga superar esta crise, é
necessário, segundo Erikson( 1968/1987 , 1998), que ele passe por uma moratória psicossocial, ou
seja, um período de experimentação de papéis que permitam a ele escolher uma ocupação, uma
orientação sexual, uma ideologia e uma posição social, que o satisfaça e o deixe seguro para ir em
frente. Só então ele assumirá compromissos e responsabilidades.
Para Erikson (1968 / 1994) a integração de identidade envolve

una búsqueda ideologica de uma coherencia interna y um perdurable conjunto de valores. La fuerza
particular buscada en la fidelidade; es decir, la oportunidad de cumplir com ciertas potencialidades
personales em um marco que permita al joven ser fiel a si mismo y ser fiel a otros que lê son
significantes. (p.541).
Portanto, com a crise de identidade da adolescência, o jovem pode conseguir integrar uma
identidade psicossocial, resultante de um sentimento de fidelidade a si mesmo, aos outros e aos
seus valores ideológicos ou pode perder-se numa confusão de identidade.
Muitos adolescentes passam por esta etapa de maneira tranqüila, entretanto, nem sempre isso
acontece. Alguns assumem compromissos e responsabilidades precocemente, como é o caso de
adolescentes que engravidam. O papel de mãe aparece cedo e a experimentação de outros papéis
fica limitada. Em outros casos o período de moratória pode se estender e o indivíduo entrar confuso
e despreparado para lidar com as pressões sociais da idade adulta.
Por fim, outros adolescentes podem ir pelo caminho da formação de uma identidade negativa,
definida por Erikson (1998) como uma combinação de elementos de identidade socialmente

inaceitáveis e, no entanto, obstinadamente afirmados”(p.64). Segundo Pereira (2005), os
adolescentes preferem adotá-los a serem considerados ninguém.

Neste sentido, acreditamos que um trabalho junto aos adolescentes é de extrema importância para
que possam pensar sobre quais são os papéis disponíveis, quais estão experimentando e o que
querem assumir como compromisso para suas vidas futuras, com a finalidade de que façam
escolhas de forma consciente.
Método
O primeiro passo realizado em ambas as etapas do projeto foram as observações das oficinas, que
são divididas em profissionalizantes e ciclo básico, sendo que ambas têm como objetivo a
experimentação nas diversas frentes de trabalho, com a diferença que o ciclo básico é freqüentado
por jovens recém chegados na Associação ou que não estão matriculados na escola.
A partir destas observações de campo pudemos perceber como se dão as relações interpessoais
na Associação e levantar algumas hipóteses relativas a questões que foram consideradas para
elaboração e realização da intervenção, a saber, a comunicação, a articulação dos jovens com os
observadores e forma de distribuição de papéis.
Considerando as demandas observadas e as trazidas pelos profissionais da Associação, foi
elaborado um Projeto de oficinas vivenciais após a discussão da proposta inicial com os
educadores e a coordenadora da área de educação, Raquel Calcina.
Local: As oficinas vivenciais foram realizadas num salão da Associação na comunidade Monte Azul.
Participantes: Aproximadamente 20 jovens por oficina, da faixa etária de 13 a 18 anos,
freqüentadores dos Núcleos profissionalizantes, em sua maioria residente na favela Monte Azul ou
moradores de comunidades próximas, provenientes de famílias de baixa renda. Também
participaram educadores dos jovens, dois em cada uma.
Estratégia: Utilizamos a 'oficina', sendo esta, segundo Afonso (2000), um trabalho aceito e
apropriado pelo grupo e que está ligada a uma demanda deste grupo. Em uma 'oficina' a
coordenação tem o papel de escuta e adequação da proposta ao grupo. No presente projeto, havia
três coordenadores e três observadores por Oficina.
Esta mesma autora afirma que a demanda está associada a uma pré-análise, que inclui um
levantamento de dados e aspectos importantes da questão a ser abordada, que poderão ser
relevantes para a construção de um trabalho com 'oficinas'. Isso justifica as nossas observações às
oficinas profissionalizantes e ciclo básico na Comunidade Monte Azul.
Uma 'oficina', diz a autora, é realizada dentro de um contexto sócio-institucional, possuindo um
enquadre definido: número e tipo de participantes, contexto institucional, local, recursos disponíveis
e números de encontros que delimitarão o prazo de realização dos trabalhos.
As técnicas de grupo utilizadas nas oficinas foram retiradas de várias fontes, sendo uma delas a de
LYON (1997). Também cotamos com a colaboração, na elaboração de algumas estratégias
utilizadas, de Antonio Carlos Amador Pereira, professor do curso sobre grupos em núcleo da área
da saúde na Faculdade de Psicologia da PUCSP.

Resultados: As Oficinas
Primeira Etapa: 2004
Oficina no Dia Mundial da Luta Contra a AIDS - 01 de dezembro de 2004
Esta etapa foi elaborada e coordenada por ex-bolsistas e alguns bolsistas atuais. O grupo era
composto por: Ana Cecília A. de Moraes, Diogo de Lima Calazans, Giselle Souza de Santi, Isadora
B. Tumulo ,Maíra Mendes Clini, Mariana Santos David, Marina de Castro Nascimento, Marina
Valente G. Cecchini, Sharon Dymetman Sanz, Vanessa Abdo França e Vanessa Palazzin
Objetivo Específico: Possibilitar aos adolescentes um espaço de conversa e troca de experiências
sobre questões relativas à sexualidade e sub-temas como, por exemplo, relacionamentos afetivos,
auto-estima, violência, DSTs e AIDS.
Segundo a Organização Mundial da Saúde "sexualidade não é sinônimo de coito (...), é a energia

que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade" (Egypto, 2003).
O tema da sexualidade tem se tornado cada vez mais um assunto público, as informações são
acessíveis, e a mídia em geral enfatiza o sexo e o prazer com freqüência. Porém, como mostram
algumas reportagens nos jornais o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo (24/10/2004), a
partir de uma pesquisa realizada sobre os hábitos sexuais dos brasileiros, uma porcentagem
considerável dos entrevistados não tem algumas informações básicas de prevenção a doenças e
anticoncepção, e adotam comportamentos de risco.
Os adolescentes da Associação Comunitária Monte Azul já tiveram aulas informativas sobre
sexualidade, e os educadores afirmaram que os pais demandam que a Associação trate de temas
que eles não costumam abordar, sendo um destes temas a sexualidade. Os educadores
declararam também que há uma diferença entre a informação que esses jovens têm e os
comportamentos adotados por eles em relação à sexualidade.
Neste sentido, entendemos que a reflexão sobre este tema é fundamental para que a informação
disponível possa ser buscada e possa fazer algum sentido na vida cotidiana. Segundo Egypto
(2003), "nunca se falou tanto sobre sexo [na sociedade atual], mas não existe espaço para a

reflexão".
É importante, portanto, que, além de informar, possamos abrir um espaço para reflexão sobre o que
é divulgado e para debater valores, sempre implicados quando o assunto é sexualidade, e levando
em consideração, como diz Egypto (2003), que nunca é demais refletir sobre este tema, e que o
ideal é que ele seja tratado, nos espaços educacionais, de maneira ininterrupta e não eventual.
Dessa forma, entendemos que o nosso trabalho vem a se somar com o que já foi e está sendo
feito.
A oficina sucedeu da seguinte forma:
1- Contrato: estabelecimento de sigilo ético dentro do grupo e conosco;
2- Atividade de Apresentação: “dinâmica do fósforo” (em roda, cada participante pegou um fósforo
aceso, falou o seu nome e algumas características suas).

3- Atividade de Aquecimento: “dinâmica do gato e rato” (tipo de pega-pega, em que se alternou o
papel de perseguidor e perseguido);
4- Atividade Informativa: usando situações descritas em cartolinas, propusemos que os jovens
dividissem as afirmações sobre AIDS e DSTs em três grupos: "pega AIDS e DSTs", "não pega
AIDS e DSTs", "previne AIDS e DSTs". Alguns exemplos de afirmações foram: “fazer sexo sem
camisinha”; “compartilhar seringas”; “usar o mesmo talher”, entre outras.
5- Atividade reflexiva:os jovens foram divididos em três grupos com igual número de pessoas. Cada
grupo teve um tema, e cada integrante escreveu em um papel uma cena (situação vivida, vista ou
imaginada) relacionada com o tema dado. Em seguida, todas as cenas escritas por um mesmo
grupo foram passadas para outro grupo, que construiu uma única cena a partir do que o outro
grupo redigiu. Num terceiro momento, esta cena foi entregue ao outro grupo, que a dramatizou.
6- Avaliação:em roda, cada participante disse, em uma palavra, o que achou ou sentiu sobre as
atividades propostas.
Resultados:
Os jovens concordaram em manter o acordo de sigilo, e parece que tal fato contribuiu para que eles
ficassem à vontade ao longo da oficina para se expressarem. No que se refere à dinâmica do
fósforo houve uma grande mobilização do grupo, sendo possível que cada um se apresentasse da
maneira que achasse mais adequada.
A estratégia do gato e rato foi excelente como aquecimento e descontração. Os participantes
gostaram muito de correr, mais exatamente de “pegar” o outro.
Os jovens ficaram muito concentrados e envolvidos com o jogo da parte informativa, mostrando-se
muito à vontade para perguntar e responder questões referentes à prevenção da AIDS, além de
informações acerca da virgindade, da importância ir ao médico e de fazer exame para detecção de
AIDS.
Em ambas as oficinas foi feita uma demonstração pelos próprios jovens de como se coloca uma
camisinha (com o auxílio de uma banana) e discutiu-se como integrá-la na relação.
Na elaboração do teatro, as três cenas foram apresentadas e comentadas por todos; e as situações
criadas foram usadas como ponto de partida para refletirmos sobre os temas sugeridos:
anticoncepção, primeira relação sexual, DSTs/ AIDS. Percebemos que os jovens tiveram alguma
dificuldade em redigir a cena, inclusive nos deparamos com o fato de haver no grupo alguns jovens
analfabetos, problema esse que tivemos que contornar na hora.
No teatro da tarde, foi introduzida a discussão das situações dramatizadas, ou seja, depois de
apresentadas uma vez para a platéia, era pedido para ser repetida e então se parava a cena em
determinados pontos. Situações eram trabalhadas, trocadas, identificando idades dos personagens
e incentivando projeções de fantasias a respeito das mesmas.
Na segunda peça da tarde, os participantes usaram as informações da parte informativa para
construir a cena. Os participantes mostraram maturidade tanto na construção da dramatização,
como nos comentários que fizeram nas intervenções relativas às cenas.

Apareceu como conteúdo significativo, a fala de um jovem rapaz que se sente na obrigação de
transar porque senão seria “zoado”, isto é, os demais poderiam dizer que ele é gay. Mostraram-se,
além desta, preocupações relativas à gravidez, primeiro contato sexual e busca pelo prazer
imediato.
As Oficinas foram muito bem avaliadas pelos participantes, especialmente no período da tarde.
Podemos ressaltar o fato de um jovem de 12 anos, participante da oficina da manhã, ter retornado
à tarde como um dado positivo de avaliação da atividade. Percebemos que muitos jovens
perguntavam quando iríamos voltar, e também agradeciam pelo trabalho desenvolvido ali. Isso,
somado ao feedback dos profissionais da instituição nos leva a crer que as oficinas frutificaram
como havíamos planejado.
Segunda Etapa: 2005 - Oficinas de reflexão do mundo jovem
São apresentadas aqui três das oficinas realizadas.
Oficina I – 29 de abril de 2005
Objetivo Específico:fazer um levantamento de questões e temas que fazem parte do universo
destes jovens.
1- Contrato: estabelecimento de sigilo ético dentro do grupo e conosco;
2- Atividade de Apresentação: “dinâmica do barbante” (em roda, cada participante pegava o
barbante, falava seu nome e o que mais gostava de fazer. Passava o barbante para outro dizendo
porque o havia escolhido).
3- Atividade de Aquecimento:“Sentindo-se perdido”. Os participantes do grupo foram vendados,
colocados em fila para circular pela sala. Após um tempo, o grupo foi desmembrado e cada
participante circulou sozinho. Com o término desta etapa, com os olhos já abertos, iniciou-se um
relato sobre como se sentiram. A idéia era fazer com que falassem sobre os vários significados de
estar perdido.
4- Atividades de Reflexão:
A) O grupo foi divido em 3 subgrupos. Em cada papel tinha uma pergunta que deveria ser
respondida por cada um dos grupos. A troca dos grupos para responder às perguntas foi efetuada
com a troca da música. As perguntas foram:
- O que é ser jovem?
-Quais assuntos me preocupam e sinto falta de discutir?
- Como eu usaria um espaço para discutir aquilo que me preocupa?
B) Os jovens foram divididos em três grupos com igual número de pessoas. A cada grupo solicitouse criar uma música contendo assuntos que os interessassem, desenvolvendo uma coreografia
para esta. Em seguida, cada grupo apresentou sua música e dança. Por fim, os grupos
comentaram as letras que produziram.
5- Avaliação: em roda, cada participante disse em uma palavra o que achou ou sentiu a respeito
das atividades propostas.

Materiais: barbante; lenço; revista; cola; tesoura; papel craft; aparelho de som e cds; papel sulfite;
caneta.
Resultados:
Na primeira atividade, a dinâmica do barbante, os jovens participaram ativamente, embora tenham
se mostrado, muitas vezes, constrangidos ao dizer por que passaram o barbante para o colega
escolhido. Ao responder a questão “o que você mais gosta de fazer?”, atividades bastante
diversificadas foram apontadas, sendo que as que mais se repetiram foram: futebol (tanto jogar
como torcer), ouvir música e comer.
Na atividade de aquecimento que tinha por objetivo explorar os possíveis sentidos de sentir-se
perdido, os jovens comentaram sobre suas sensações e as respostas falavam sobre uma certa
insegurança em andar no escuro.
Na primeira parte da dinâmica de reflexão, a elaboração dos cartazes, os jovens recortaram
revistas e escreveram. Pudemos notar que a pergunta “Como eu usaria um espaço para discutir
aquilo que me preocupa?” não foi bem compreendida. Isto talvez se deva ao fato do termo “espaço”
não ser próprio do mundo desses jovens, assim como este tipo de pergunta não ser comum a eles.
A conversa com o grupo da tarde foi conduzida de maneira que diferentes imagens e textos
elaborados nos cartazes fossem abordados e aglutinados em temas. Assim, a coordenadora
apontava tais produções a fim de questionar de que modo aqueles assuntos os tocavam, propondo,
após esta elucidação, palavras chaves que agrupavam os assuntos. Aqui os principais temas
apontados foram: desigualdade social, drogas, namoro, sexo, violência, amizade e família.
O segundo momento da atividade de reflexão foi envolvente para o grupo da tarde, enquanto o
grupo da manhã apresentou maior dificuldade em realizá-lo. Apesar disso, ambos os grupos
compuseram as músicas propostas, retratando temas que lhes tocavam. No período da manhã, as
músicas abordaram os temas: religião e futebol, questões sociais (violência, desemprego, entre
outros) e drogas. No período da tarde, as músicas apresentavam os temas: identidade do morador
da favela, discriminação social e desigualdade social. Além destes temas, uma das músicas,
referindo-se as dificuldades de um jovem causadas pela exclusão social, mostrou-se como um
pedido de ajuda (“ajuda aqui/ eu tô aqui/ tem jovem aqui...”).
A partir da última atividade, pudemos notar que houve, nos dois períodos, uma boa avaliação da
oficina por parte dos jovens e dos educadores presentes.
Oficina II – 06 de maio de 2005
Objetivo específico: Observação através da atividade proposta como vivem as situações referentes
aos temas que se mostraram mais presentes na oficina anterior, tendo como tema principal os
relacionamentos em geral, ou seja, relações amorosas, consigo mesmos, com o grupo e etc.
1) Retomada do contrato: foi falado um pouco da oficina anterior e sobre o que esperávamos deles
e da oficina, estabelecendo melhor os limites de espaço e da condição para participar da oficina.

2) Apresentação: Os participantes em roda falaram de novo seus nomes numa breve
reapresentação do grupo e da proposta.
3)Aquecimento: Com um tambor, foi pedido que os jovens andassem de acordo com o ritmo
tocado, a partir daí aumentamos e diminuímos a velocidade das batidas. Dentro de um ritmo
marcado quando demos uma batida forte eles pularam, quando duas eles gritaram e quando três,
se agacharam.
4) Exercício de confiança: O grupo foi dividido em pequenos círculos de no mínimo 5 pessoas, com
uma outra pessoa no centro. Esta foi jogada de um lado para o outro sendo aparada pelos
participantes no círculo. Depois de um tempo a pessoa que estava no meio trocava com outra do
círculo até que todos tivessem passado pelo centro. A idéia desta atividade era exercitar a
confiança de um no outro se deixando jogar e confiando que não cairia. Foi feita uma reflexão com
os participantes sobre o que sentiram.
5) Teatro: Dramatização de uma festa.
O grupo foi divido em três menores e cada sub-coordenador explicou o que seria a atividade e
retomou um pouco do que aconteceu na oficina passada. Depois que estes explicaram a atividade,
o coordenador tocou um trecho de cada tipo de música para inspirar os grupos a criarem uma
pequena estória que se passaria em uma festa. Depois de escrita a estória, os sub-coordenadores
deixaram seus grupos inventarem um pouco sozinhos, para que se sentissem mais à vontade.
Depois os ajudaram a montar a infra-estrutura da festa (música, disposição das cadeiras,cenário,
etc).
Terminado isso, cada grupo se apresentou enquanto os outros assistiam. Depois de todas as
apresentações o coordenador fez um levantamento na lousa de algumas palavras e temas que
surgiram nas apresentações que foram comentados com todo o grupo.
6)Finalização: Em roda cada um disse uma palavra sobre o que sentiu da oficina e os
coordenadores também expressaram seus comentários sobre a participação dos jovens e das
atividades realizadas.
Materiais: tambor; papel craft; fantasias; copos; mesa; cadeiras; giz; caneta; papel sulfite; aparelho
de som e cds.
Resultados:
Todos os sub-grupos realizaram o aquecimento da maneira proposta e a atividade do teatro foi bem
recebida por todos. Os jovens mostraram-se bastante interessados na elaboração e na montagem
da encenação. Muitas idéias surgiram na criação da peça, mas várias foram descartadas por
acharem que seriam inadequadas para serem apresentadas no local ou pela própria advertência
dos educadores. Um momento que pode ilustrar esse quadro é um, no qual, alguns meninos
estavam montando um cigarro de maconha de mentira e o educador pegou-o e pintou uma das
pontas de cor laranja para ficar claro que seria um cigarro de tabaco.
Os conteúdos que mais apareceram foram álcool, relacionamento, violência e drogas, mais
especificadamente a maconha.

O álcool foi apresentado como um elemento comum nas festas, mas alguns grupos mostraram que
aqueles que bebiam em excesso acabavam atrapalhando o evento, pois ficavam agressivos ou
tinham que ser levados ao hospital.
No caso do relacionamento, em quase todas as apresentações os temas “ficar” (beijar sem ter um
compromisso formal) e namorar estavam presentes. A violência, por sua vez, foi retratada por
brigas entre meninos que, na maioria das vezes, foi apartada pelos colegas ou pelo segurança do
local da festa.
A maconha, apesar de ter sido repreendida pelos educadores algumas vezes na montagem da
peça foi mostrada em algumas apresentações. O uso da droga foi tido como errado para uns e para
outros não. Sobre essa questão uma das jovens afirmou que “fumar maconha em uma festa é

tranqüilo, desde que seja do lado fora, porque tem gente que não gosta e seria uma falta de
respeito com essas pessoas e o dono da festa”.
Após a atividade, muitos disseram que freqüentavam danceterias e que, nelas, são servidas
bebidas alcoólicas. Contaram que é normal beijar nas festas, mas, segundo eles, as meninas não
podem ser “oferecidas nem ficar com mais de um no mesmo dia”. Além disso, ressaltaram o fato de
que, as boates geralmente possuem seguranças, pois as brigas são bastante freqüentes.
A avaliação que os participantes fizeram foi positiva, a maioria julgou esta oficina como melhor do
que a anterior e definiram o dia com palavras como: legal, divertido, agitado, interessante, criativo.
Provavelmente o fato de utilizarmos como recursos a música e as fantasias, ajudou os jovens a se
envolverem mais com o trabalho. Além disso, dessa vez, eles puderam colocar mais os elementos
vivenciais da sua realidade, mesmo que com isto tenha provocado um desconforto e atitudes
cerceadoras nos educadores presentes. A nós restou a questão de como trabalharíamos tais
elementos na próxima oficina.
Oficina III: 03 de junho de 2005
Objetivo Específico: A partir dos temas e questões levantadas nas duas oficinas anteriores,
trabalhar com os jovens as vivências dos processos de escolha quando se encontravam em
situações-problema do cotidiano.
1) Apresentação: recapitulação das outras duas oficinas, apresentação dos coordenadores, além
de dizer que esta era a última oficina do semestre.
2) Aquecimento: “Mas eu não posso ser eu mesmo”
Esta atividade visava proporcionar um momento de descontração onde os jovens pudessem ser
“aquecidos” para a dinâmica principal e entrassem em contato de forma indireta com o tema
proposto na oficina (escolha). Esta etapa da oficina tinha por objetivo uma experimentação da
“perda” da livre escolha, do “abrir mão” dos desejos pessoais quando em atividade em grupo.
Primeiro foi dito aos membros do grupo para andarem pela sala. Eles poderiam andar para onde
quiserem. Depois de alguns minutos, dissemos-lhes para que formassem pares. Os pares, de pé
em qualquer lugar da sala, foram solicitados a amarrar as suas pernas, que ficavam do lado de

dentro, juntas. Foi pedido, então, que andassem para onde quisessem. Em seguida, demos
algumas instruções para explorar o exercício: andar mais depressa; andar mais devagar; andar
acompanhando o ritmo de um instrumento ou palmas.
Depois de alguns minutos, pedimos aos pares que formassem equipes de quatro. Eles ficaram de
pé, em fila e prenderam as pernas pelo lado de dentro. De acordo com essa formação, apenas
aqueles que se encontravam na extremidade ficaram com uma das pernas livre. Depois pedimos
aos grupos que andassem para onde quisessem.
3) Jogo das Escolhas (tabuleiro)
A partir de uma categorização de todas as questões levantadas nas oficinas anteriores,
percebemos que os jovens traziam alguns grandes temas e subtemas. Como temas principais
apareceram: violência, relacionamentos, aparência e futuro. Nos temas relacionamentos e
aparência apareceram questões específicas e sub-temas, permitindo que os jovens escolhessem
quais gostariam de trabalhar.
Em relacionamentos os subtemas foram: família (proibição, apoio e brigas), amigos (panelas,
aventura e decepção) e namoro (beijo, sexo e amor).
Em aparência, destacaram-se os subtemas: preconceito (posição social, racismo e machismo),
padrões sociais (vulgaridade, moda e TV) e auto-imagem (ídolos, corpo e valorização pessoal).
Em violência, os subtemas formaram uma situação problema criada pelos coordenadores para
todos os grupos responderem. Os subtemas utilizados foram: futebol, álcool e briga.
Por último, no tema futuro, apareceram os subtemas sonho, estudos e trabalho.
Montamos então um tabuleiro num grande papel que foi estendido no chão em que constavam
todas essas alternativas. A pontuação foi estabelecida previamente pelos coordenadores, que
colaram os pontos por debaixo das palavras do tabuleiro. Sendo assim, quando um grupo
escolhesse um assunto específico para ser trabalhado dentro do subtema, já tinha a pontuação
correspondente.
Dando início à atividade, o grupo foi divido em três subgrupos, cada subgrupo tinha um
coordenador para auxiliar na discussão. A meta do jogo era que cada grupo conseguisse chegar ao
final com mais pontos. Para prosseguir no jogo, cada sub-grupo tinha que solucionar situações
problemas propostas pelos coordenadores ou pelos outros sub-grupos.
Em seguida explicamos a atividade mostrando o tabuleiro do jogo e ilustrando com um exemplo. O
exemplo dado foi: “Uma menina conhece um cara, eles começam a ficar e ele começa a mostrar

para ela que está a fim de transar. Ela é virgem e tem medo, mas tem vontade e curiosidade. Teme
o que os pais fariam se descobrissem. E então, o que ela faz?”
Materiais: um rolo de barbante; tabuleiro; fita crepe.
Ilustração do tabuleiro:

Resultados
Na primeira rodada o coordenador propôs a mesma situação de violência para os três subgrupos:“Vocês estão numa festa dançando e bebendo. De madrugada, chega um grupo de

meninos já meio bêbados e felizes porque seu time de futebol havia ganhado o jogo e começam a
ofender outros times inclusive o de vocês. As meninas estão junto com vocês e correm o risco de
se machucar se houver briga. O que vocês fazem?”
Tabela 1: Soluções formuladas pelos três grupos da manhã e tarde para a situação problema
referente à temática violência.

Soluções
Grupo M1

Os homens (“caras”) da festa tentariam conversar; se não entrassem em um
acordo, chamariam a polícia.

Grupo M2

“A gente fala para eles irem embora; se eles não forem, a gente chama a

polícia”.
Grupo M3

“Os vizinhos pegam e chamam a polícia; como eles fizeram muito barulho,

prendem o de maior. Quando eles foram embora, continuou a festa”.
Grupo T1

As meninas iriam embora e os meninos brigariam.

Grupo T2

Tentariam se controlar, pois não vale a pena brigar por isso; chamariam os
amigos para ir embora e os que quisessem ficar lá brigariam.

Grupo T3

Entrariam num acordo e finalizariam a festa.

No segundo círculo (relacionamentos), cada grupo tinha em sua frente um feixe com três assuntos
relacionados aos sub-temas. Cada grupo optou por um deles e criou uma situação problema para
outro grupo resolver. Ao final, verificamos quantos pontos correspondiam ao subtema.
Tabela 2: Situações Problema e Soluções formuladas pelos três grupos da manhã e da tarde de
acordo com a escolha dos assuntos referentes aos subtemas família, namoro e amigos.

Subtemas

Assunto

Situações Problema

Soluções

Escolhido
Namoro> beijo

Grupo M1

Grupo M2

X

“Como faço para beijar Grupo

M2:

o

“Espera

Namoro> sexo

pai do meu filho que

ele sair ou desiste

Namoro>

está preso e que tem dele”.

decepção

namorada?”

Família> proibição X

Uma filha quer ir ao

Família> brigas

salão pois todas suas a Menina tem que

Grupo M3: “ A

amigas vão e ela quer
Família> apoio

beijar

e

se

respeitar os pais,

divertir. limpar a casa e

Seus pais não a deixam estudar.
ir

porque

ela

Naquele

não dia ela não sai,

estuda, não ajuda em mas depois, caso
casa

e

não

se ela mude, ela sai.”

comporta. O que ela faz
para poder ir?

Grupo M3

Amigos>

Um grupo de amigos Grupo M1: “ Eles

“panelas”

vai

Amigos>

para Minas sem a

tinham que deixar

decepção
Amigos> aventura

X

permissão

dos

pais. de ser ‘birrão’ e

Após ter acabado o ‘machão’,

ligar

dinheiro, não sabiam para as mães ou
como voltar para casa. ficar perdidos por
E agora?

lá mesmo”.

Grupo T1

Amigos>

Dois amigos são unha Grupo

“panelas”

e

“terminar

carne. Um pega o outro

o namoro e tornar-

Amigos>

X

T3:

decepção
Amigos> aventura

sua se apenas colega

beijando
namorada.

que do

O

amigo;

pois

amizade mesmo,

fazer?

acabou.”
“Um casal namora há

Namoro> beijo

Grupo T1: “Fazer

o
Grupo T2

Namoro> sexo

X

dois anos, a menina era exame para ver se

Namoro>

virgem

decepção

transaram.

e

eles estava com AIDS.
Se

o

resultado

Depois, ele contou que fosse positivo, o
tinha AIDS e que ela torturaria

até

a

podia ter o vírus. O que morte; pois, como
fala mais forte: o amor ele
ou o vírus?”

sabia,

foi

sacanagem.

Se

desse

negativo,

mandaria ele para
o inferno” .

Grupo T3

Família> proibição X

Pais mandam a filha

Grupo T2: Uma

Família> brigas

trabalhar em casa

parte do grupo

Família> apoio

durante a semana e, no acha:
final

de

semana,

“Diálogos

a mais abertos com

proíbem de sair porque os pais e fazer o
ela é muito nova. O que que eles querem
fazer?

sem

resmungar”.

Outra parte alega:
“Se ela é grande

para

arrumar

a

casa é também
para sair”.

No terceiro grupo (aparência) repetiu-se o procedimento anterior: cada grupo escolheu um assunto
referente ao subtema, ganhou pontos e elaborou uma situação problema para o outro grupo:
Tabela 3: Situações Problema e Soluções formuladas pelos três grupos da manhã e da tarde de
acordo com a escolha dos assuntos referentes aos subtemas padrões sociais, preconceito e autoimagem.

No último circulo ( futuro ), cada grupo caiu em um dos três subtemas (sonho, estudos, trabalho) e
elaborou um problema para outro grupo.

Tabela 4: Situações Problema e Soluções formuladas pelos três grupos da manhã e da tarde de
acordo com os subtemas estipulados previamente para cada grupo.

Grupo M1

Subtemas

Situações Problema

Trabalho

“Um

homem

tava

Soluções

indo Grupo

M2:

“Devia

ter

M3:

“Tem

que

trabalhar e ele pegou um morrido”.
ônibus com um monte de
maconheiros
estavam

que

não

respeitando

os

trabalhadores. Indo pra casa,
ele foi assaltado e preferiu
morrer a dar o dinheiro pra
eles. O que ele faz?”

Grupo M2

Sonho

“O sonho da V. é que o L. Grupo

saísse da cadeia pra ela ficar esperar
com

ele.

quando

O

eles

problema
brigam,

ele

sair

de lá

é primeiro pra depois a V. se
ele declarar pra ele!”

arruma outra namorada e ela
fica aí... Como ela faz pra
realizar esse sonho?”

Grupo M3

Estudo

“Uma

mulher foi procurar Grupo M1: “Pedia ajuda

emprego numa loja. Chegou pros

parentes

para

lá, ela não sabia fazer conta. aprender a fazer conta”.
[ela fez até a 8ª série no
esquema

de

aprovação

automática] O que ela faz?”.

Grupo T1

Trabalho

Uma pessoa vai a busca do Grupo T3: Procuraria algo
1º

emprego

e

tem

uma para ter mais experiência.

dificuldade. Como ela lida
com o fato de já ter idade
para trabalhar e ainda ter que

estudar?

Grupo T2

Sonho

Uma moça tem um sonho de Grupo T1: Ela deveria ir
comprar uma casa, um carro atrás

do

seu

sonho,

e trabalha, para isso, mas batalhar.
não terminou os estudos. Ela
larga tudo e vai buscar a vida
no

exterior

ou

continua

trabalhando?

Grupo T3

Estudo

A menina está se formando Grupo

T2:

na faculdade, ela encontra emprego,

Aceitaria
trancaria

o
a

um emprego bom em outra faculdade e transferiria para
cidade. Larga o estudo pelo a cidade nova.
emprego

ou

finaliza

os

estudos?

Ao término somamos os pontos e venceu o grupo que teve mais pontos.
Na avaliação, cada um falou uma palavra do que achou do dia.
Quanto ao processo, na atividade de aquecimento alguns não participaram, pois disseram que “o
barbante estava machucando” e por isso o tiraram. Aqueles que não quiseram participar
permaneceram sentados observando os colegas que ainda realizavam a atividade. No período da
tarde, isto fez com que os coordenadores realizassem um outro exercício com os jovens. Foram
formadas duplas e foi pedido a cada par que ficasse um de frente para o outro. Em seguida, o
coordenador pediu para que um representante da dupla encenasse como se comportava em duas
situações (o que você faz quando acorda? E quando está na escola?). O outro integrante da dupla
deveria ser seu espelho e imitar exatamente o que ele fizesse.
Pedimos para eles que os jovens falassem o que acharam ou o que sentiram durante o exercício.
Em seguida pedimos para que cada grupo colocasse o que sentiu enquanto grupo. A opinião
expressa no final da atividade, tanto no período da manhã quanto no da tarde, foi a de que é mais
difícil andar em grupo porque cada um se movimenta de um jeito.
Nas avaliações, os jovens afirmaram que conseguiram aproveitar o espaço das oficinas e que
gostaram muito das atividades. Alguns se manifestaram pedindo para que elas fossem mais
dinâmicas e animadas. Houve sugestão de maior utilização de músicas, desenhos e debates.

Discussão
Consideramos que os dados foram tendo um caráter acumulativo, sendo que as características
deste grupo de jovens ficaram mais evidenciadas principalmente na 2ª. e 3ª. oficinas de 2005.
Na segunda oficina (festa), quando eles se colocaram em ação, através da atividade de
dramatização, os jovens puderam exibir mais espontaneamente os comportamentos de risco em
relação ao uso de drogas e à sexualidade, que praticam ou gostariam de praticar em seu cotidiano.
Havia a repreensão dos educadores presentes, mas que nem sempre inibiram a manifestação da
representação dos comportamentos polêmicos.
Esta questão fica mais evidenciada nos quadros relativos ao jogo da última oficina, que acaba
fornecendo um bom retrato do grupo em vários aspectos.
Primeiramente é possível fazer um paralelo entre as festas que eles fizeram na Oficina dois e as
situações que criaram na terceira: falaram bastante sobre festas e situações envolvendo drogas,
amizade, brigas. No entanto, talvez por terem que exibir um comportamento verbal que exigia maior
elaboração, nem sempre na situação que eles montavam ou nas soluções dadas apareciam os
comportamentos mais espontâneos, tendendo muitas vezes, especialmente na turma da tarde, a
dar as respostas esperadas pelos educadores ou socialmente aceitas.
Podemos falar que os grupos são diferentes: os da tarde são mais concentrados, articulados e as
garotas têm papel fundamental no grupo, mostrando-se mais identificados com o mundo adulto. Na
manhã, são mais dispersos e dão soluções menos elaboradas para as questões, apresentando-se
mais confusos e trazendo questões mais próprias do início da adolescência.
Na situação de violência aparece em ambos os períodos a tentativa de evitar briga buscando um
entendimento verbal. Há diversas soluções, sendo que na manhã os jovens recorrem mais a outras
pessoas ou à autoridade constituída (polícia) e a atitudes repressivas enquanto os jovens da tarde
buscam resolver por si próprios o conflito, colocando as ações que eles empreenderiam.
Nas situações relacionadas aos relacionamentos, aparece um tema em comum nos períodos que é
a questão da proibição familiar, trazendo conflitos ligados a não poder sair de casa e serem
cobrados a fazer tarefas domésticas. Também em outras situações o grupo da manhã mostrou-se
mais preocupado com os pais e com as autoridades, tendendo a dar solução pela obediência ou
castigo. Na tarde, já aparece a possibilidade de questionamento da autoridade familiar, com uso de
habilidades cognitivas e verbais. Quanto ao relacionamento com o outro sexo, no grupo da tarde,
aparecem preocupações com a prática sexual, tendendo a tomar decisões e assumir as
conseqüências das mesmas. Por outro lado, as respostas tendem a ser mais as que são esperadas
pelo grupo adulto ou as mais convencionais. Já que as garotas tinham mais peso no grupo da
tarde, e considerando que elas exibiam melhor habilidade no comportamento verbal exigido pela
tarefa, podemos pensar que estes resultados refletem mais o universo feminino destas jovens do
que a totalidade deles.

A preocupação com o grupo de amigos aparece de forma acentuada quer seja pela busca de
parceria para atividades prazerosas, como para ter uma outra fonte de referência além da familiar,
em termos de normas para os comportamentos.
Também no item aparência o grupo de pares é uma referência importante, o que apareceu mais
claramente no processo de idealização das situações e soluções nos subgrupos.
Na situação de aparência, aparece uma maior ênfase em questões ligas ao universo feminino
(machismo, moda), confirmando a prevalência da opinião feminina, especialmente no grupo da
tarde.
Quanto às questões envolvendo o futuro, manhã e tarde apresentam situações bem distintas. O
grupo da manhã traz situações mais próximas à sua realidade sócio-econômica, do cotidiano de um
jovem que mora na favela (assalto, dificuldade de fazer contas e namorado sair da cadeia),
enquanto o grupo da tarde cria situações mais idealizadas (menina na faculdade, sonho de comprar
casa, tentar a vida no exterior), mais distantes de sua realidade cotidiana. As soluções do grupo da
manhã, novamente passam por contarem com ajuda de outras pessoas enquanto os jovens da
tarde deram saídas evasivas ou vagas, próprias de alguém que está se manifestando a partir de um
campo mental, sem uma apropriação que atravessa o campo da ação.
Por outro lado, os dados de nosso grupo vão de encontro ao perfil do adolescente de “Sobradinho”,
uma comunidade de baixa renda do distrito federal, investigada por Sudbrack (1996), através da
avaliação de 571 alunos de escola pública. Nesta parte de sua pesquisa, a autora relata que os
jovens apresentam um projeto de vida ambicioso e “são otimistas com relação ao futuro”, aspirando
profissões de nível universitário (pg. 98).
O quadro que se apresenta quanto ao futuro mostra em primeiro lugar que aqui está o “calcanhar
de Aquiles” deste grupo, que se mostrou identificado com os valores socialmente aceitos e
reforçados pelos educadores da instituição. De fato, o que é reservado para estes jovens no campo
profissional e de aperfeiçoamento pessoal? Possivelmente estes jovens não podem ter um período
de moratória psicossocial em que podem experimentar papéis, antes de assumir as
responsabilidades do mundo adulto.
Isto se liga a outro fator que observamos que é a questão trazida nas falas dos jovens ligadas à sua
consciência da desigualdade social em que vivem e à pressão de viverem situações que não estão
ao alcance de sua condição econômica, como por exemplo, “ir ao shopping”. Pela falta de
oportunidades estes jovens podem estar mais sujeitos a desenvolver uma identidade negativa
(Erikson, 1968/1987, 1998) em que se identificam com os únicos papéis disponíveis ou aqueles que
os demais julgam ser o seu (pais, educadores, amigos, etc.) e que não são aceitáveis socialmente.
Na questão de escolha de comportamentos, até onde eles podem compartilhar uma perspectiva da
maioria social, sem ficar algo postiço, relativo ao campo da identificação, sem possibilidade de
experiência pessoal?

Como trabalhar com estes jovens a possibilidade de uma escolha pessoal que envolva uma
responsabilidade viável de ser experimentada em relação aos seus comportamentos na sua vida
cotidiana?
Estas são questões obrigatórias para um aprofundamento e reflexão do nosso grupo para a
continuidade dos trabalhos com estes jovens. Já foi iniciado um estudo teórico dos temas trazidos
pelos jovens _ violência, aparência, relacionamento e futuro, atravessados pela questão da escolha
_ , buscando maior conhecimento desta população específica.
Além disto, há as questões transferenciais do próprio grupo de coordenadores, que são jovens
universitários de um extrato social mais favorecido. Além disto, também em nosso grupo
predominam as mulheres. Sendo assim, fica fácil entender porque o grupo teve muito mais
facilidade de trabalhar com o pessoal da tarde, que se mostrava aos nossos olhos mais
amadurecidos. Uma questão também a ser elaborada pelo grupo é sua maior dificuldade com os
jovens mais fortemente característicos do grupo inicial da adolescência, masculino e mais típico
deste extrato social.
Considerações Finais
Apresentamos os resultados parciais na medida em que o Projeto está em andamento. Porém, a
partir da avaliação realizada com os educadores, coordenadora de Educação dos jovens e no
próprio grupo, as oficinas realizadas atingiram os objetivos propostos em relação aos jovens
participantes. Além disto, cumpre também com as metas do grupo relativas à extensão, no que
tange ao atendimento de demandas da comunidade e à articulação com atividades de ensino e
pesquisa. Além disto, alcança as principais metas colocadas pela atual tutoria por promover a
integração do grupo e aperfeiçoamento de seus componentes enquanto futuros profissionais
engajados no levantamento de questões relativas à cidadania e inclusão social.
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Resumo
As práticas psicológicas na assistência social e na saúde constituem-se em um eixo de
problematização no campo da Psicologia. Objetivamos discutir as políticas públicas no campo da
infância, centrando-se na aplicação das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Neste sentido, a “negligência dos pais” tem despontado como motivo de ingresso
mais freqüente em entidades de abrigo, suscitando discussão entre os operadores de direitos.
Constatamos que a negligência está muito associada às dificuldades socioeconômicas e que as
famílias pobres parecem ser culpabilizadas pela situação dos seus filhos. Nas avaliações de
negligência, questiona-se também a efetividade das ações preventivas em saúde mental, uma vez
que a literatura aponta dificuldade de discernir entre situações de pobreza e sofrimento psíquico
dos pais. Nesse sentido, propomos fomentar as discussões acerca das negligências: da articulação
das políticas públicas, das instituições, dos operadores de direito, dos técnicos e “dos pais”.
Palavras-chave: Negligência. Políticas públicas. Infância. Abrigagem.
Resumen
Las prácticas psicológicas en la asistencia social y en la salud se constituyen en un eje de
problematización en el campo de la Psicología. Objetivamos discutir las políticas públicas en el
campo de la infancia, centrándonos en la aplicación de las medidas protectivas previstas en el
Estatuto del Niño y del Adolescente. En este sentido, la “negligencia de los padres” ha despuntado
como motivo de ingreso más frecuente en entidades de abrigo, suscitando discusión entre los

operadores de derechos. Constatamos que la negligencia está muy asociada a las dificultades
socioeconómicas y que las familias pobres parecen ser culpabilizadas por la situación de sus hijos.
En las evaluaciones de negligencia, se cuestiona también la efectividad de las acciones preventivas
en salud mental, una vez que la literatura apunta dificultad en discernir entre situaciones de pobreza
y sufrimiento psíquico de los padres. En ese sentido, proponemos fomentar las discusiones acerca
de las negligencias: de la articulación de las políticas públicas, de las instituciones, de los
operadores de derecho, de los técnicos y “de los padres”.
Palabras clave: Negligencia. Políticas públicas. Infancia. Abrigaje.

Um pouco da legislação sobre a abrigagem
Através da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) vários dispositivos legais foram
estabelecidos para inibir as arbitrariedades do Estado sobre o cidadão. Para a proteção dos direitos
da criança, a Lei impôs a regulamentação do artigo 227. “É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito: à vida; à saúde; à
alimentação; à educação; ao lazer; à profissionalização; à cultura; à dignidade; ao respeito; à
liberdade; à convivência familiar ou comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de:
negligência; discriminação; exploração; violência; crueldade; opressão” (Brasil,1988). A partir deste
artigo originou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Importante dizer que as
discussões sobre a temática da infância tiveram influência direta das normativas internacionais,
uma vez que as principais inovações foram incorporadas pelo novo sistema. O documento
normativo de maior relevância, nesse âmbito, é a Convenção sobre Direitos da Criança de 1989,
que incorpora finalmente a Doutrina da Proteção Integral e que repercute como novo paradigma a
ser incorporado pelas legislações internas dos países, processo esse ainda não concretizado
plenamente. Esta Doutrina afirma o valor intrínseco da criança como ser humano; a necessidade de
especial respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o valor prospectivo da infância e
da juventude, como portadoras da continuidade do seu povo, da sua família e da espécie humana e
o reconhecimento de sua vulnerabilidade, o que torna as crianças e os adolescentes merecedores
de proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado, o qual deverá atuar através de
políticas específicas para o atendimento, promoção e a defesa de seus direitos (Brasil, 1990).
O ECA foi sancionado a partir da articulação de lideranças do setor público e da sociedade civil
organizada, principalmente através de entidades não-governamentais de defesa dos direitos da
criança e do adolescente. O Estatuto estabeleceu o caminho para a intervenção popular nas
políticas de assistência e sobre as diretrizes da política de atendimento: criação de conselhos
municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio
de organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais. Em 1991 foi
sancionada a Lei que instituiu o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA).

Então, com base nesses preceitos da descentralização político-administrativa, bem como na
participação da população, a sociedade passou a dispor de instâncias responsáveis por zelar pela
garantia de direitos da criança e do adolescente, com poderes para aplicar medidas de proteção
destinadas a crianças e adolescentes sempre que estes direitos, reconhecidos na Lei, forem
ameaçados ou violados. Importante ressaltar que a partir do ECA, coube aos municípios a
coordenação local e a execução direta das políticas e programas destinados à infância e
adolescência, em parceria com as entidades não-governamentais. E, para isto, estabeleceu o
Conselho de Direitos1 como fórum de discussão e de formulação da política social da criança e do
adolescente numa co-responsabilidade dos poderes públicos e da sociedade civil.
Quanto à política de atendimento, o ECA prevê a aplicação das denominadas medidas de proteção,
que são de três tipos: (1) medidas específicas de proteção: destinadas a crianças e adolescentes
em situação de risco e a crianças que cometeram algum tipo de infração; (2) medidas
socioeducativas: destinadas ao adolescente ao praticar ato infracional; (3) medidas pertinentes aos
pais e responsáveis: destinadas aos pais ou responsáveis que não estão cumprindo seus deveres
em relação aos direitos de suas crianças e adolescentes.
A Lei determina que as medidas de proteção poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
bem como substituídas a qualquer tempo. Além disso, enfatiza que na aplicação destas, deve-se
preferir aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Desta forma,
considero importante destacar que a abrigagem é uma medida de proteção que só deve ser
aplicada pelos Conselhos Tutelares2 e pelo Juizado da Infância e Juventude em caráter provisório
e excepcional, utilizável como forma de transição para retorno à família de origem ou para
colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade.
No entanto, na prática, a abrigagem é executada de maneira inversa (Cruz, 2006; Silva, 2004;
Liberati & Cyrino 1993). Para os referidos autores, os Conselhos Tutelares têm aplicado a medida
de abrigo quando não se localizam os pais, ou, quando localizados, vislumbra-se que os mesmos
necessitam de tratamento especial ou, ainda, quando devam ser cumpridas determinadas
diligências para reinserir as crianças e adolescentes em suas famílias. Dizendo de outra forma:
abriga-se primeiro para depois buscar a reinserção na família natural ou a colocação em família
substituta.
Motivos de Ingresso em Entidades de Abrigo
A negligência dos pais tem despontado como motivo de ingresso mais freqüente em entidades de
abrigo. A nível nacional, o recente Levantamento Nacional dos Abrigos (Silva, 2004) aponta que,
entre os principais motivos de abrigamento, está a carência de recursos materiais da família
(24,1%); o abandono pelos pais ou responsáveis (18,85); a violência doméstica (11,6%); a
dependência química de pais ou responsáveis (11,3%) e a vivência de rua (7%). Na leitura da
autora, 52% dos ingressos estão relacionados à pobreza familiar. Segundo Rizzini e Rizzini (2004),
é também a extrema pobreza que tem levado ao aumento (de 20% entre os anos de 2001-2002) de

pedidos de vagas nos abrigos da cidade do Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, uma pequena
amostra da Fundação de Proteção Especial constata que 78% dos ingressos o foram pelo motivo
de negligência (Santos, 2004).
Em recente pesquisa (Cruz, 2006), acessei as Guias de Encaminhamento da SOS Casas de
Acolhida de Porto Alegre (entidade não-governamental que atende crianças de zero a seis anos
consideradas vítimas de maus-tratos, abuso sexual e negligência grave), objetivando fazer um
levantamento

sobre

os

motivos

dos

ingressos.

Meu

primeiro contato surpreendeu-me

positivamente, pois nas Guias do Conselho Tutelar constam, além dos dados de identificação da
criança e do motivo do seu ingresso, três perguntas, a saber: (1) quais as medidas buscadas antes
do abrigamento, que é excepcional e transitório?; (2) os pais foram cientificados da aplicação da
medida?; (3) os pais foram cientificados de que a medida de abrigamento poderá ser revista
judicialmente e que, caso o desejarem, deverão dirigir-se à 2ª Vara da Infância e Juventude?
Podemos inferir que, mesmo que esses campos não tenham sido preenchidos em algumas Guias,
parecem denotar maior compromisso e responsabilidade para aplicação da medida de proteção.
Embora a documentação de ingresso apresente lacunas quanto às medidas tomadas anteriormente
à abrigagem, podemos inferir que a rede de apoio das famílias está diminuindo, pois o relato do
Conselho Tutelar aponta para a ausência de familiares elegíveis para assumir a proteção das
crianças em situações em que, por exemplo, os pais se encontram privados de liberdade.E se a
rede de proteção familiar está tão fragilizada, podemos pensar que esse sujeito também não está
conseguindo vincular-se a programas de auxílio como apoio sociofamiliar e de saúde. Cito
programas de saúde uma vez que os dados mostram que o uso abusivo de drogas, mães
soropositivas e sofrimento psíquico estão entre os motivos de ingresso mais freqüentes. Outra
possibilidade é que, nos casos levantados, as medidas tomadas antes do abrigo não foram
suficientemente aprofundadas e esgotadas. Aliás, recente estudo (Silva, 2004) aponta como um
dos motivos do longo período de permanência das crianças nos abrigos a utilização indiscriminada
da medida de abrigamento pelos conselhos tutelares, antes de terem sido esgotadas as demais
opções viáveis para evitar a institucionalização.
Constata-se que mais da metade dos ingressos foi pelo motivo de negligência. Negligência de
quem? Parece que essas crianças foram abrigadas pelo trinômio pobreza/abandono/negligência.É
importante salientar que o ECA explicita que a “falta ou carência de recursos materiais não constitui
motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder” e que “não existindo outro motivo
que, por si só, autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua
família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio”
(Brasil, 1990).
Embora a pobreza não seja motivo para abrigamento, acredito que, na luta pela sobrevivência, a
extrema miséria pode ameaçar o vínculo. Por exemplo, em uma Guia de Encaminhamento
proveniente do Juizado da Infância e Juventude, consta o relato de uma técnica referindo-se a uma
mãe que, denotando nítido sofrimento, “entrega” seu filho recém-nascido alegando não ter

condições de cuidá-lo. Ela afirma que não quer ver mais um filho em tratamento pelo uso de
drogas. A criança é abrigada e, logo depois, adotada. A família adotante troca o nome que a mãe
biológica dera, e nada mais consta sobre essa história. Certamente não é um fato isolado, e eu
arriscaria dizer que é recorrente. Então, me pergunto: quem abandonou quem? Será que não havia
alguma outra possibilidade? Será que a rede integrada de atendimento à criança foi acessada para
buscar alternativas? Será que essa cidadã foi encaminhada para programas da assistência social?
Pela rapidez do processo de adoção, acho que não. Talvez os recursos estejam desacreditados
e/ou quem sabe a demanda seja superior frente à possibilidade de atendimento. É possível,
também, que hoje esse bebê seja o filho desejado por alguém.
Nas avaliações psicossociais acerca da negligência, freqüentemente existe uma atenção maior
voltada para as questões concretas da vida cotidiana, como alimentação, habitação, higiene, ou
para comportamentos observados segundo idealizações do que seja “tratar bem”. De fato, é
necessário que se possa dirigir a atenção para as questões subjetivas, para o discurso do sujeito e
como ele está implicado, percebendo as relações que estabelece para além do que seja o
esperado e poder “ler” novas configurações – que lugar “esta criança” ocupa para “este adulto” do
ponto de vista da singularidade, que história de filiação está evocada aí. Um filho pode estar
“entranhado” numa rede de significações diferente de outro, e, portanto, não é porque uma criança
sofre maus-tratos que todos os filhos estarão na mesma situação. No entanto, não podemos
esquecer que, quando uma mãe diz “este é meu demônio”, pode ter um “meu” mais marcado que o
“demônio” e, dependendo da crença religiosa, pode evocar uma significação de força. Só somos
sujeitos em relação à cultura – ela é o que nos diferencia.
Os técnicos têm, algumas vezes, demonstrado tanta ou mais dificuldade nesse aspecto. O
profissional de medicina ou nutrição, por exemplo, que recomenda “um certo complemento
alimentar para sustentação” disponível no mercado, não leva em conta a situação de sobrevivência
de uma família que vive da “catação”. Não está preparado, na maioria das vezes, para orientar uma
mãe com alternativas alimentares igualmente nutritivas que pode obter nas sobras da feira. Na
alegação da questão de direito e qualidade, subjacente está o valor da sociedade de consumo, que
atribui qualidade ao nome bem veiculado na mídia de uma multinacional da alimentação e desreconhece o valor da natureza, que pode ser até cultivada em baldes velhos no fundo do pátio.
De fato, a interferência na vida privada de determinadas camadas sociais se dá de diversas formas.
As soluções domésticas para uma depressão pós-puerperal na classe média são bem diferentes
das encontradas na extrema miséria. Trabalho e realização profissional associados à terapia, com
auxílio de outro adulto vinculado à criança, é uma situação bem diferente do desespero frente ao
desemprego, do madrugar na fila para tirar ficha e do “ninguém pode me ajudar”. Então, a entrega
no Juizado ou no Conselho Tutelar até pode ser uma forma de “salvar”, de saúde na identificação
da própria dificuldade. Nas palavras de Becker (2002), muitas vezes a decisão de entregar o filho
tem a intenção genuína “de protegê-lo e assegurar-lhe o afeto que não se consideram capazes de
proporcionar-lhe” (p. 65). Um recente estudo de Gomes e Nascimento (2003) aponta que a

desqualificação dos pais está presente nas práticas e discursos dos equipamentos sociais
destinados à infância pobre, tais como juizados, centros de atendimento, escolas e abrigos e que
tanto a internação quanto a atribuição da culpa à família ainda ocupam a cena das práticas de
assistência. Além disso, “naturaliza-se a ‘perda’ do vínculo familiar como incapacidade das famílias
de se manterem estruturadas. A pobreza também aparece como sustento dessa desestruturação
familiar e conseqüente ‘perda’ do vínculo” (p. 325).
Problematizando a Negligência
A negligência tem sido configurada como uma situação de risco pessoal e social. Se recorrermos à
literatura especializada, encontraremos a negligência como um tipo de violência doméstica. No
conceito de Guerra (2001), a negligência representa uma omissão em termos de prover as
necessidades físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. “Ela é configurada como uma
falha dos pais (ou responsáveis) em termos de alimentar, de vestir adequadamente. E quando tal
falha não é o resultado das condições de vida além do seu controle” (p. 33).
Como se configura “falha das condições de vida”? E como sabermos se a falha é ou não é
resultado das condições de vida além de seu controle? As condições de vida estariam relacionadas
com a pobreza material? Estariam ligadas às questões de saúde? Ou, talvez, estejam relacionadas
com o conceito de vulnerabilidade social. De qualquer forma, não temos indicação clara do que
seriam as condições de vida além do controle da família ou responsáveis. Então cabe a pergunta:
como se denomina a omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais quando
esta falha é em função das condições de vida? Não seria negligência? Quando uma família é
considerada negligente? Abrigamentos precipitados, no sentido do desconhecimento dos fatores
envolvidos na dinâmica familiar, não fomentam a perda dos vínculos familiares e comunitários? E
desta forma, também não se caracterizaria como uma “situação de risco”?
Talvez uma pista esteja em Gonçalves (2003), onde encontramos que a negligência pode ser física,
educacional ou emocional. A avaliação da emocional requer que se levem em consideração os
valores culturais e os padrões de assistência, assim como o reconhecimento de que o fracasso em
prover as necessidades pode estar relacionado à pobreza. Salienta que a negligência é a única
modalidade de violência contra a criança que se define não pela ação dos pais, mas ao contrário,
pela omissão.
A dificuldade em diferenciar negligência e pobreza é particularmente aguda no Brasil, uma vez que
o desamparo e a privação econômica, associados ao baixo nível de informação de grande parcela
da população, são características comuns num país marcado por profunda desigualdade social; são
também traços usualmente relacionados ao comportamento negligente dos pais (Gonçalves, 2003,
p.166).
A autora destaca, contudo, que estes dados são colhidos, em sua maioria, nos serviços públicos de
saúde e de assistência social, não dispondo de informações quanto à classe social. Estudos
recentes têm proposto que as famílias consideradas negligentes sejam atendidas por programas de

apoio com o objetivo de inseri-las na comunidade em que residem, estabelecendo uma rede capaz
de prover suporte à família com o objetivo de fortalecer os laços afetivos, pois isolamento social
pode resultar em apatia, imobilismo e fracasso materno em prover as necessidades dos filhos. Ou
seja, garantir/facilitar o acesso para diminuir a vulnerabilidade.
Oportuno refletirmos o que caracteriza uma situação de negligência. Podemos apontar pelo menos
duas formas: a física e a emocional. A negligência física é causada com maior freqüência, por
fatores econômicos, enfermidade da mãe e ignorância. Já a negligência emocional é resultante da
instabilidade emocional e/ou sofrimento psíquico dos pais. Embora freqüentemente coexistam, a
abordagem difere. O desemprego, junto com um sistema insuficiente de previdência social e
conseqüente situação de miséria, são causadores e, muitas vezes, induzem a uma condição de
tensão permanente pela sobrevivência, com frustrações constantes e sofrimento, o que vai
resultando em um amortecimento da sensibilidade, até como mecanismo de defesa psíquica. Esse
conjunto complexo de fatores pode, por fim, gerar uma situação de negligência, mas, cessados os
fatores externos, ocorre a reversão.
Podemos ver que, mesmo que não seja de forma hegemônica, a negligência está muito associada
às questões socioeconômicas. Então, questiono: será que o motivo de ingresso denominado

problema socioeconômico não está sendo substituído pela denominada negligência dos pais?
Nesse sentido, Fonseca e Cardarello (1999) realizaram um estudo sobre os motivos de ingresso na
FEBEM (assim denominada a área de proteção na época do estudo) e constataram que 81% das
crianças ingressaram por problema socioeconômico e sua decorrência, em 1985. Já em 1994, 75%
dos ingressos relacionavam-se com negligência dos pais, incluindo-se nessa categoria maus-tratos,
abandono, risco de vida e assistência. As autoras questionam o “aumento de pais negligentes”,
aludindo a uma interpretação equivocada. Nesta, a família pobre é culpabilizada pela situação dos
seus filhos; dito de outra forma: “a família que não se organiza”. Cabe, então, perguntar: o que é a
desestruturação

familiar,

também

denominada

família

desorganizada?

Muitos

autores,

principalmente nas Ciências Sociais, têm feito críticas à noção de “desorganização familiar” nas
classes populares, uma vez que é tomado como parâmetro o padrão dominante da família nuclear.
No entanto, a concepção de família burguesa não corresponde à realidade de vida das camadas
mais pobres da população, nas quais se dão outras formas de sociabilidade.
O fato da família nuclear assumir tal importância em determinadas circunstâncias históricas não
significa que seja ‘natural’, muito menos ‘universal’. Pelo contrário torna-se evidente que a tão
prezada noção de família nuclear é uma construção social que imaginamos como universal,
justamente, porque faz sentido em nosso contexto histórico (Fonseca, 2004, p. 188).
Fonseca (1999) afirma que os modelos familiares, com que estamos acostumados a trabalhar
(usualmente importados), não têm ajudado muito a entendermos a realidade em grupos populares
no Brasil. Nesses grupos, por exemplo, “as redes de ajuda mútua e as lealdades duradouras se
explicam através do ‘sangue’” (p. 261). A antropóloga sugere que descolonizemos o olhar para
reconhecer que “numa mesma sociedade complexa, podem coexistir diversas configurações

familiares – cada uma com uma lógica interna” (p. 261). Acrescenta a importância de termos
presente “que o que ‘faz sentido’ num contexto não o faz, necessariamente, em outro” (p. 261).
Articulando as Políticas Públicas
Na constatação de que mais da metade dos ingressos decorre de negligência e/ou abandono,
podemos pensar que não se tratam de crianças abandonadas por seus pais, mas de famílias
abandonadas pelas políticas públicas e pela sociedade. E quando os critérios de ingresso não são
discutidos em profundidade podem promover institucionalizações prolongadas e desnecessárias e,
como conseqüência, segregação familiar e social. Será que em situações de negligência não seria
mais interessante um abrigo diferenciado, onde os pais pudessem visitar seus filhos com freqüência
– um espaço geográfico da própria comunidade, onde pudessem se sentir “em casa”? Parece que
isso facilitaria a manutenção dos vínculos familiares. Talvez, assim, diminuísse o sentimento de
incapacidade de cuidar dos filhos. Essa não seria uma maneira de potencializar os pais? Ou, quem
sabe, potencializar o recurso já muito usado informalmente pelas comunidades, na circulação de
crianças, constituindo programas de apoio que legitimem as famílias substitutas ou acolhedoras.
Carvalho et al. (1998) apontam que os programas de guarda de crianças em famílias substitutas na
própria comunidade são opções correntes em vários países. Esse tipo de guarda, mais
recomendável para a criança e menos onerosa para o Estado, quase não ocorre no Brasil, seja por
descrédito quanto à competência de famílias empobrecidas, seja pela resistência à oferta de
subsídio financeiro destinado a essas famílias. Para as autoras, esses programas são efetivos
quando sua implementação é satisfatória, quando há acompanhamento e avaliação constantes,
evidentemente articulados com as demais políticas sociais públicas.
Nas avaliações de negligência, questiona-se também a efetividade das ações preventivas em
saúde mental, pois, como já citado, a literatura aponta dificuldade de discernir entre situações de
pobreza e sofrimento psíquico dos pais. Neste contexto, em relação à realidade das demandas
encontradas nos serviço de saúde frente às situações de risco pessoal e social, perguntamo-nos
como superar os modelos de assistência à saúde medicalizados e centrados nas ações biomédicas. Diante de uma crescente e importante demanda, como reorientar ações de saúde que
sejam continentes, fortalecedoras ou mesmo formadoras de vínculo, que proporcionem atenção
personalizada e centrada nas singularidades de cada caso, envolvendo momentos na vida de um
sujeito que se encontra vulnerável, não somente pela condição orgânica, mas por questões
subjetivas, dependências e necessidade de construção de autonomia, resgatando e construindo
vínculos comunitários?
Considerando
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capacitação/formação dos agentes comunitários priorizaram procedimentos básicos em saúde
física, higiene e puericultura, bem como vigilância epidemiológica e sanitária. No cotidiano da
atuação destes profissionais, as demandas relativas às situações de vulnerabilidade social
freqüentemente trazem questões complexas. No que se refere ao cuidado dos filhos, como

discernir entre situações de negligência emocional e os problemas relativos à pobreza? Como
articular a rede de atendimento à criança e ao adolescente quando há risco de vida eminente de
uma criança em situação de negligência grave?
Assim, acreditamos que é preciso fomentar ações que visem escutar as vozes das famílias e de
seus filhos, pois muitas situações denominadas como “negligência dos pais” estão sendo
confundidas com a precária situação socioeconômica (Cruz, 2006). Será que ainda não estamos
centrando os atendimentos nas questões materiais?
Para enfrentar os problemas da infância é necessária a integralidade de olhares e escutas, pois
estão em questão múltiplos fatores interrelacionados, tais como a miséria das famílias e o fracasso
das políticas públicas de educação, saúde, trabalho, moradia e saneamento básico. Nesse sentido,
propomos fomentar as discussões acerca das negligências: da articulação das políticas públicas,
das instituições, dos operadores de direito, dos técnicos e “dos pais”. Sugere-se, também, a
urgência da efetividade de políticas públicas como educação infantil, escola de turno integral e
alternativas de geração de trabalho e renda, bem como ações de prevenção em saúde mental,
principalmente fomentando a escuta para além das questões materiais.
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Notas
1 Os Conselhos de Direitos operam em três instâncias: federal, estadual e municipal. Este órgão é
o responsável pela adaptação das regras gerais previstas no Estatuto à realidade de cada
município. Assim, para garantir os direitos previstos na Lei, o Conselho Municipal formula uma
política de atendimento adequada ao município e fiscaliza as entidades encarregadas de executar
esta política. Os Conselhos são compostos por representantes governamentais e não
governamentais, de forma paritária.
2 Os Conselhos Tutelares são órgãos autônomos, de caráter não-jurisdicional, encarregados de
zelar pelo respeito aos direitos da infância e encaminhar os casos de violação destes, bem como
acionar o Poder Judiciário e o Ministério Público quando necessário, solicitar a prestação de
serviços públicos, etc. O processo de escolha varia de acordo com o município, bem como sua
inserção na máquina pública (remunerado ou não, dedicação exclusiva ou não, etc). É sugerido que
os conselheiros tutelares sejam escolhidos diretamente pelas comunidades em sua área de
abrangência.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo identificar as concepções implícitas de professores das diferentes
áreas do conhecimento que atuam na Educação Básica acerca de resolução de problemas, as
características necessárias a um bom resolvedor de problemas, bem como as estratégias para
resolver problemas. Participaram do estudo 320 professores das seguintes áreas do conhecimento:
Ciências Exatas, Naturais, Humanas e profissionais da área de Letras. A metodologia utilizada foi a
análise de conteúdo de Bardin (1977), onde as respostas foram categorizadas por unidades de
significação e contabilizada a sua freqüência. Observou-se que os resultados revelam grande
preocupação dos professores com o aspecto cognitivo que envolve a resolução de problemas,
constatada nas respostas a todas as perguntas, confirmando os pressupostos teóricos dos
especialistas.
Palavras - chaves: resolução de problemas, concepções implícitas, professores
Resumén
El objetivo de este trabajo es que identifique los conceptos implìcitos de los profesores de las
diversas àreas del conocimiento que actúan en la educación bàsica referente a la resolución de
problemas, las características necesarias a un buen discernidor de imàgenes de problemas, así
como las estrategias para decidir a problemas. 320 profesores de las àreas siguientes del
conocimiento habían participado del estudio: Ciencias exactas, naturales, seres humanos y
profesionales del àrea de letras. La metodologìa usada era el anàlisis del contenido de Bardin
(1977), donde las respuestas habían sido categorizadas por las unidades de significación e
incorporaron su frecuencia. Fue observado que los resultados divulgan la gran preocupación de los
profesores con el aspecto del cognitivo que implica la resolución de problemas, evidenciada en las
respuestas a todas las preguntas, confirmando a los presupostos teóricos de los especialistas.
Palabras claves: resolución de problemas, conceptos implícitos, profesores

Abstract
This work has for objective to identify the implicit conceptions of teachers of the different areas of
the knowledge that act in the Basic Education concerning resolution of problems, the necessary
characteristics to a good resolver of problems, as well as the strategies to decide problems. 320
professors of the following areas of the knowledge had participated of the study: accurate sciences,
naturalsciences, human sciences and professionals of the area of Letters. The used methodology
was the analysis of content of Bardin (1977), where the answers had been categorized by units of
signification and entered its frequency. It was observed that the results disclose great concern of the
professors with the cognitive aspect that involves problems resolutions, evidenced in the answers to
all the questions, confirming the estimated theoreticians of the specialists.
Keywords: problems resolutions, implicit conceptions, teachers

1 - Introdução
A resolução de problemas tem sido alvo de interesse para diversos pesquisadores como Alan
Schoenfeld (1987), Sternberg (2000) e Pozo & Echeverría (1998) entre outros, que têm se dedicado
ao estudo deste aspecto cognitivo tanto no processo de resolução de problemas em si quanto nos
processos mentais, nas influências cognitivas e nas características individuais que perpassam este
processo. Todavia, os educadores têm se deparado com a necessidade da facilitação da
construção do conhecimento, e a resolução de problemas vem se impondo como conteúdo
curricular em todos os níveis de educação, desde a educação básica. No entanto, percebe-se que a
resolução de problemas se constitui numa metodologia de trabalho culturalmente direcionada para
a área das Ciências Exatas, mas que deve se estender a outras áreas do conhecimento nas quais
a investigação educacional tem dedicado especial atenção.
Polya (1973), investigou o significado de problema num sentido mais amplo, distinguindo o
problema em si do seu processo de resolução, surgindo dessa ação a resolução de problema. Há
empenho na resolução de problema quando se precisa superar obstáculos, a fim de responder a
uma pergunta ou alcançar um objetivo sendo a noção de dificuldade inerente ao conceito de
problema, além de ser essencial o interesse e a apropriação do mesmo por quem o resolve.
Na formulação do problema a estratégia importante é saber escolhê-lo, pois ele deve ser
interessante e compatível com o grau de conhecimento dos indivíduos, de interpretação fácil, de
linguagem simples e familiar e de acordo com o percurso escolar tanto individual quanto coletivo,
que os permitam experimentar, resolver, desenvolver, e descobrir sua solução.
2 - Como a psicologia tem estudado a resolução de problemas
Os especialistas não podem observar o que se passa na mente das pessoas quando elas procuram
resolver problemas, por isso, os cientistas do comportamento em geral, investigam o
comportamento das pessoas ao se confrontarem com desafios de diversos tipos. Com freqüência,

os problemas são selecionados pelo investigador e tipicamente, são tarefas diretas e bem
definidas. Assim, realizando observações objetivas para chegarem mais perto do processo de
pensamento em si, solicitam que as pessoas raciocinem em voz alta ou que declarem a respeito de
seu processo de pensamento. Também tem estudado a resolução de problemas pela análise de
programas de computador, criados especificamente para este fim e que trabalham em tarefas
cognitivas específicas como, por exemplo, desenvolvimento de uma estratégia geral para ganhar no
xadrez.
2.1 - Procedimentos para resolução de problemas
Pode-se perceber similaridades entre os autores nas definições que atribuem aos procedimentos
para a resolução de problemas. Estes não se apresentam, necessariamente, numa ordem rígida, já
que as fases podem estar interligadas, às vezes de maneira complexa e permitindo a reformulação
de cada uma delas.
Considerando a função que os procedimentos ou estratégias cumprem na resolução de problemas,
poderíamos diferenciar cinco tipos de procedimentos segundo Pozo e Postigo (1993): aquisição da
informação; interpretação da nova informação; análise da informação disponível e realização de
inferências sobre a mesma; compreensão e avaliação dos resultados e processo de re-organização
conceitual da informação; procedimentos para comunicação da informação.
Já para Sternberg (2000), a resolução de problemas segue os seguintes passos: identificação do
desafio, preparação para o enfrentamento, resolução e avaliação da tentativa.
Polya (1973), considera que qualquer pessoa está apta a resolver problemas, desde que antes da
ação planeje seu próprio processo de resolução, iniciando o sujeito na reflexão antes da ação:
identificação do problema; concepção de um plano; execução; visão retrospectiva.
2.2 - Influências que perpassam a resolução de problemas
Alguns pesquisadores como Kotovsky (1973), Hayes (1989) e Simon (1976) citados em Sternberg
(2000) identificaram algumas situações que perpassam a resolução de um problema e perceberam
que a maneira pela qual as pessoas vêem o problema reflete diretamente na forma pela qual ela
resolverá a questão.
Todas as vezes que experiências anteriores nos ajudam a aprender ou resolver problemas, muitos
psicólogos rotulam o efeito de transferência positiva. Algumas vezes as experiências passadas
aumentam as habilidades gerais de um indivíduo em resolução de problema, já que os organismos
adquiriram uma atitude ou disposição paraaprendizagem, ou que aprenderam a aprender.
Assim, os engenheiros civis tornam-se aptos a resolver problemas de esgotos e rodovias, os
mecânicos de automóveis a diagnosticar e tirar defeitos de um carro e os terapeutas a analisar os
problemas humanos e auxiliar as pessoas a enfrentarem as situações.
Porém, a atitude e disposição para aprender algumas vezes impede a resolução do problema por
fazer com que o indivíduo se incline a responder de maneira rígida, estereotipada ou mecânica.

Muitas vezes é observada a transferência negativa com a tendência em ver um determinado objeto
como fixo na função (em grande parte por causa das experiências passadas) e de deixar de
perceber novos e flexíveis usos para ela. A isto denomina-se fixidez funcional. Na vida real, a
fixidez funcional é comum. Você poderia não pensar em usar uma mistura de farinha de trigo e
água, por exemplo, para fechar um envelope quando você percebe que a sua cola acabou.
Também a vigilânciaou grau de alerta e excitamento tem um impacto importante na resolução de
problema. A medida que a vigilância aumenta em decorrência da atenção focalizada, emoção,
necessidade ou alguma outra razão até algum nível ótimo, a aprendizagem e a resolução de
problema aumenta. Quando a vigilância diminui, abaixo do nível ótimo, o desempenho declina.
3 - A Resolução de Problemas na Educação Básica
A resolução de problema visa incentivar não somente os indivíduos na busca da apropriação de
estratégias adequadas, mas também a responderem às questões solicitadas no dia a dia. Resolver
problemas não deve se ater somente ao aspecto de desenvolver habilidades e estratégias, como
um ato puramente mecânico, mas despertar nas pessoas uma postura diferenciada de perceber a
aprendizagem, modificando com isso os seus hábitos e as suas atitudes.
Para o matemático Polya (1973) o indivíduo deve realizar tentativas por meio de ensaio e erro,
aplicar a análise meios-fins, dividir o problema em subproblemas, estabelecer submetas, decompor
o problema, procurar problemas análogos e por último ir do conhecido até o desconhecido para
resolução de um problema. Ele ainda ressalta que as diferenças na utilização de estratégias não
dependem somente de que a pessoa conte com regras suficientes, mas também dependem, em
grande parte, da estrutura da tarefa e das instruções que o acompanham. É importante lembrar que
a resolução de problemas nem sempre é tão fácil de ser seguida, pois nem toda a situação é linear.
Porém, a resolução de problemas depende também, em grande parte, de características pessoais
dos solucionadores, como conhecimentos anteriores e exploração e manipulação do ambiente, se
relacionando, portanto, com o contexto da tarefa e com o sujeito que a enfrenta. É possível que
uma mesma situação represente um problema para uma pessoa enquanto que para outra, este
problema não existe, quer porque ela não se interesse pela situação, quer porque não possua
recursos cognitivos para resolvê-la ou identifica-lo.
3.1 - A resolução de problemas nas variadas áreas de conhecimento
Um problema, ainda que simples, pode suscitar o gosto pelo trabalho mental, desafiar a curiosidade
e proporcionar ao aluno o gosto pela descoberta da resolução. Os problemas nas Ciências Exatas
têm assumido, culturalmente, um papel cada vez mais importante no ensino destas disciplinas, já
que, na maioria dos currículos ocidentais, às Ciências Exatas cabe a tarefa de transformar o sujeito
num competente solucionador de problemas.
A resolução de problemas nas Ciências da Natureza tem como objetivo proporcionar aos alunos
uma cultura científica mínima que lhes permita compreender não somente o funcionamento do

mundo natural, mas também os envolvimentos que os avanços do conhecimento científico e
tecnológico têm para a vida social do cidadão comum. Justifica-se, na medida que os alunos e
futuros cidadãos sejam capazes de aplicar parte de sua aprendizagem escolar para entender, não
somente os fenômenos naturais que os cercam, mas também, os projetos tecnológicos gerados
pela ciência.
O ensino das Ciências da Natureza fazem parte do conhecimento do meio, e, deve então ter como
proposta levar os alunos a utilizar seus conhecimentos científicos na resolução de problemas
cotidianos. Para realizar esta transposição com êxito, será necessário que eles aprendam a usar
com certa autonomia as suas estratégias para transferi-la a contextos nos quais não contarão com
a orientação ou o apoio do professor ou do livro-texto. Pode-se perceber que nas Ciências Sociais
e Humanas é dado à solução de problemas um grande impulso, já que são áreas voltadas a
oferecer experiências e aprendizagens aos alunos que representem desafios não só intelectuais,
mas também, comportamentais. Os problemas habituais e característicos em História, Geografia e
outras Ciências Sociais e Humanas apresentam certas características que os distinguem de outras
áreas do conhecimento: são problemas mal definidos. Duas características principais concorrem
para isto: o número de variáveis ou circunstâncias que intervêm é bastante indeterminado, e é difícil
determinar quais são, entre essas variáveis, as mais atuantes. Segundo Sternberg (2000),
problemas mal-estruturados são denominados problemas de insight, porque para resolver cada
problema é necessário percebê-lo de uma nova maneira, isto é, o indivíduo deve reestruturar sua
representação a fim de resolvê-lo.
Outra característica dos problemas propostos pelas Ciências Sociais e Humanas tem relação com o
fato de que as soluções e interpretações, dificilmente são neutras do ponto de vista moral ou
ideológico, e segundo Pozo & Echeverría (1998), em Ciências Sociais devem estar integradas as
estratégias de ensino expositivo e de questionamento.
4- Teorias implícitas sobre a resolução de problemas
É importante saber que significado (forma e conteúdo) tem a resolução de problemas para os
professores que são, na essência os intervenientes neste processo. Este significado constituem-se
nas teorias implícitas, que são aquelas baseadas nos conceitos que as pessoas formulam sobre
variados assuntos.
As teorias explícitas são as formuladas por especialistas; as implícitas são noções informais que o
homem comum possui sobre um assunto. As primeiras são o ponto de partida para grande parte
das pesquisas empíricas e as segundas constituem a essência de nossas ações cotidianas, pois
são baseadas nas crenças que as pessoas carregam. Verifica-se, no entanto, um ininterrupto fluxo
de informações entre as teorias implícitas e explícitas, uma dando origem a outra.

5- Metodologia
5.1- Sujeitos
Os sujeitos foram 320 professores da educação básica (32,1% do sexo masculino e 67,8% do sexo
feminino) sendo todos de 5ª à 8ª série e / ou Ensino Médio distribuídos igualmente pelas seguintes
áreas das ciências: exatas, naturais, humanas e letras. A experiência profissional dos sujeitos
variava de 65,6% com mais de 10 anos de magistério, 19,3% entre 5 e 10 anos e 15% entre 0 e 5
anos.
5.2- Instrumentos
Foi elaborado um instrumento verbal constando de 3 questões abertas a serem respondidas por
escrito com o intuito de investigar se há unidade ou diferenças entre as concepções implícitas dos
professores acerca de sua compreensão sobre resolução de problema: “o que você entende por
resolução de problema”; “quais as características de um bom solucionador de problema”; “que
atividades/ estratégias você promove para desenvolver a habilidade de resolução de problemas em
seus alunos”.
5.3 - Procedimentos
As questões foram apresentadas aos sujeitos e as respostas passaram pela análise de conteúdo
de Bardin (1977). Sendo assim foram analisadas qualitativamente, classificadas segundo unidades
de significação e ao final contabilizada sua freqüência. Para fins didáticos, visando o bom
entendimento da pesquisa, a análise das respostas permitiu evidenciar em cada pergunta
descritores que reúnem itens de aspectos similares. Também denominou-se itens consensuais
aqueles pertinentes a todas as áreas do conhecimento.
6- Resultados
Os itens apresentados são consensuais. Na questão:“O que você entende por resolução de
problemas? Observou-se os seguintes resultados expressos através de dois descritores: os
operacionais se referem a atitudes do sujeito diante do problema, bem caracterizadas por Sternberg
(2000) e Polya (1973) enquanto os descritores intelectuais se referem a todos os aspectos
cognitivos. Na área das Ciências Exatas com 57respostas válidas e 15 não pertinentes encontramse 3 descritores operacionais apresentando com a maior freqüência enfrentamento (33,33%), e
estratégia (20,83%), e 7 descritores intelectuais, dos quais reflexão e cognição (ambos com
18,64%) são os que apresentam maior freqüência. Na área das Ciências Naturais constatou-se um
total de 91 respostas, sendo 49 válidas e 26 não pertinentes, encontrando 2 descritores
operacionais: enfrentamento (23,91%) e utilização de estratégias (19,56%) e 5 descritores
intelectuais, sendo conhecimento aquele que apresenta maior freqüência (15,55%), assim como
cognição (11,11%). Na área das Ciências Humanas com 103 respostas válidas e 36 não

pertinentes, apresentam-se 2 descritores operacionais, sendo o mais expressivo enfrentamento
(48,54%), e 7 descritores intelectuais, sendo reflexão (16,45%) e cognição (12,65%) os de maior
freqüência. A área de Letras totalizou 106 respostas, sendo 5 não pertinentes, com 3 descritores
operacionais dos quais enfrentamento (68,49%) é o de maior freqüência e 5 descritores
intelectuais, sendo cognição (30,30%), reflexão (21,21%) e conhecimento (21,21%) os de maior
freqüência. Tanto nos descritores operacionais quanto nos intelectuais os itens com freqüência
mais significativa também eram concensuais.
Na questão 2 evidenciaram-se três descritores: áreas social, cognitiva e pessoal que reúnem as
características individuais pertinentes.
Questão 2: Características de um bom resolvedor de problemas na área social?

Itens

Áreas das Ciências

Área Social

Exatas

Naturais

Humanas

Letras

Total

Saber Ouvir

10-

-

25-

13-

48-20,42%

52,08%

27,08%

20,83%
Flexibilidade

Mediação

Relações

7-

6-

14-

2-

24,13%

20,68%

48,27%

6,89%

-

-

11-

3-

14-

78,57%

21,42%

5,95%

-

8-

12-

66,66%

5,10%

12-

12-

100%

5,10%

-

Interpessoais
Senso Crítico

Diálogo

Habilidade

433,33%

-

-

9-

-

-

2-

6-

2-

10-

20%

60%

20%

4,25%

-

-

-

9-

100%
Vivência

2-

3,82%
-

22,22%
Comunicação

466,66%

29-12,34%

7-

-

77,77%
-

233,33%

93,82%

-

62,55%

Liderança

Democracia

Praticidade

Autonomia

Dinamismo

Participação

-

-

-

-

-

-

-

-

2-

2-

50%

50%

-

2-

4-

2-

6-

66,66%

33,33%

2.55%

1-

4-

5-

20%

80%

2,12%

-

5-

5-

100%

2,12%

5-

5-

100%

2,12%

-

4-

-

-

1,70%
-

50%
Empatia

Sabedoria

2-

1-

66,66%

33,33%

-

2-

-

2-

4-

50%

1,70%

-

31,27%

-

-

100%
Amizade

-

-

0,85%
2-

-

100%
Argumentação

7-

-

-

87,5%
Conciliação

-

1-

-

-

-

1-

8-

12,5%

3,40%

-

10,42%

1-

-

100%
Receptividade

-

-

20,85%

100%
Credibilidade

2-

-

10,42%

1-

1-

100%

0,42%

Freqüência

60-

29-

86-

60-

235-

Geral

25,53%

12,34%

36,59%

25,53%

100%

Não pertinente

17-

9-

13-

-

39-16,59%

43,58%

23,07%

33,33%

Freqüência de

17-

8-

45-

17-

87-

respostas

19,54%

91,95%

51,72%

19,54%

37,02%

Total de itens

43-

20-

73-

60-

196-

válidos

21,93%

10,20%

37,24%

30,61%

83,40%

consensuais

Questão 2: Características de um bom resolvedor de problemas na área cognitiva

Área das Ciências
Área Cognitiva

Exatas

Naturais

Humanas

Letras

Total

Perspicácia

25-

11-

17-

29-

82-12,65%

3,05%

13,41%

20,73%

35,33%

30-

8-

30-

9-

38,96%

10,38%

38,96%

11,68%

7-

7-

29-

11-

19,96%

12,96%

53,70%

20,37%

41-

7-

-

-

48-7,40%

85,42%

14,58%

11-

5-

26

-

42-6,48%

26,19%

11,90%

-61,90%

Reflexão

-

-

22-55%

18-45%

40-6,17%

Raciocínio Lógico

19-

7-

-

10-

36-5,55%

52,77%

19,44%

5-

7-

22-

14,70%

20,58%

64,70%

-

516,12%

Objetividade

Criatividade

Discernimento

Conhecimento

Inteligência

Praticidade

77-11,88%

54-8,33%

27,77%
-

34-5,24%

9-

17-

31-4,78%

29,03%

54,83%

Observação

-

-

28-

-

28-4,32%

26-4,01%

100%
Organização

Lógica

6-

2-

11-

7-

23,07%

7,69%

42,30%

26,92%

-

-

24-

-

24-3,70%

21-

21-3,24%

100%
Percepção

-

-

-

100%
Interpretação

-

14-

-

-

14-2,16%

100%
Visão Crítica

-

-

13-100%

-

13-2%

Atenção

9-

-

-

2-

11-1,69%

81,81%
Visão Sistêmica

-

18,18%
-

11-

-

11-1,69%

100%
Domínio do assunto

-

7-77,77%

2-33,33%

-

9-1,38%

Capacidade

6-100%

-

-

-

6-

de

Síntese
Buscar

0,92%
-

-

-

conhecimento

5-

5-

100%

0,77%

Empreendedorismo

-

-

4-100%

-

4-0,61%

Eficiência

3-100%

-

-

-

3-0,46%

Estratégia

-

-

3-100%

-

3-0,46%

Determinação

-

-

3-100%

-

3-0,46%

Boa Memória

2-100%

-

-

-

2-0,30%

Execução

-

-

-

2-100%

2-0,30%

Facilitador

de

-

-

-

2-

aprendizagem

2-0,30%

100%

Autonomia

1-100%

-

-

-

1-0,15%

Eficácia

-

1-100%

-

-

1-0,15%

Concentração

-

-

1-100%

-

1-0,15%

Sintetização

-

-

1-100%

-

1-0,15%

Competência

-

-

-

1-100%

1-0,15%

Freqüência Geral

167

81 –

256-

144-

648-100%

25,77%

12,5%

39,50%

22,22%

103-

50-

144-

83-

27,10%

13,15%

37,89%

21,84%

64-

31-

112-

61-

23,88%

11,56%

41,79%

22,76%

Freqüência

de

respostas

–

380-58,64%

consensuais
Freqüência

de

respostas individuais

268-41,35%

Pergunta 2: Características de um bom resolvedor de problemas na área pessoal

Itens

Áreas das Ciências

Área Pessoal

Exatas

Matemática

Humanas

Letras

Total

Paciência

16-

7-

30-

16-

69-

23,18%

10,14%

43,47%

23,18%

30,66%

1-

9-

23-

2-

35-

2,85%

25,71%

65,71%

5,71%

15,55%

12-

5-

10-

-

27-

44,44%

18,51%

37,03%

-

14-

5-

4-

23-

60,86%

21,73%

17,39%

10,22%

Equilíbrio

Persistência

Curiosidade

12%

Não pertinente

-

-

-

11-

11-4,88%

100%
Iniciativa

-

Curiosidade

9-

4-

6-

-

10-

40%

60%

-

-

-

9- 4%

-

-

-

8- 3,55%

4,44%

100%
Detalhamento

8100%

Ponderação

-

-

7- 100%

-

7- 3,11%

Interesse

-

3-

-

3-

6- 2,66%

50%

50%

Seriedade

-

-

4- 100%

-

4- 1,77%

Dinamismo

-

-

-

4- 100%

4- 1,77%

Sensibilidade

-

3- 100%

-

-

3- 1,33%

Confiança

-

-

-

3- 100%

3- 1,33%

Justiça

-

1- 100%

-

-

1- 0,44%

Habilidade

-

1- 100%

-

-

1- 0,44%

Assertividade

-

-

1- 100%

-

1- 0,44%

Auto-

-

-

1- 100%

-

1- 0,44%

Motivação

-

-

1- 100%

-

1- 0,44%

Otimismo

-

-

1- 100%

-

1- 0,44%

Total Geral

46-

47-

89-

43-

225- 100%

20,44%

20,88%

39,55%

19,11%

29-

35-

68-

22-

154-

18,83%

22,72%

44,15%

14,28%

68,44%

conhecimento

Total

respostas

consensuais

Total

respostas

17-

12-

21-

21-

71-

individuais

23,94%

16,90%

29,57%

29,51%

31,55%

Não pertinente

-

-

-

11

11- 4,88%

–

100%

Em relação à questão número 2 que se refere às características de um bom resolvedor de
problemas percebe-se que há em consenso maior quanto às características que se atem à área
cognitiva com 58,64% respostas consensuais distribuídas por oito itens (perspicácia, objetividade,
criatividade, conhecimento, raciocínio lógico, inteligência praticidade e organização) em
contrapartida a 41,35% respostas mais individualizadas num total de 648 respostas. Na área social
que apresentou um total de 235 respostas há consenso em relação a 3 itens (saber ouvir,
flexibilidade e diálogo) que somam 37,02% respostas enquanto outros 23 itens somam 46,38%
respostas mais individualizadas. Já na área pessoal, das 225 respostas distinguem-se, 4 itens
(paciência, equilíbrio, persistência e curiosidade) somando 68,44% respostas consensuais em
contrapartida a outros 20 itens com 31,55% respostas individualizadas.
Questão 3: Que atividade ou estratégia você promove para desenvolver a habilidade de resolução
de problemas em seus alunos?

Áreas das Ciências
Estratégias Diretas

Exatas

Naturais

Humanas

Letras

Total

Reflexão crítica*

21-

38-

23-

30-

112-

18,75%

33,92%

20,53%

26,78%

24,61%

17-

10-

16-

22-

65-

26,15%

15,38%

24,61%

38,84%

14,28%

7-

14-

25-

20-

56-

12,5%

25%

44,64%

35,71%

12,30%

19-

11- 22%

9- 18%

11-

50-

22%

10,98%

Trabalho em grupo*

Debates*

Raciocínio*

38%
Jogos*

Enfrentamento

de

10-

7-

7-

7-

31-

32,25%

22,58%

22,58%

22,58%

6,81%

13-

5-

3-

1-

22-

situação*

59,09%

22,72%

13,63%

4,54%

4,83%

Filmes*

1-

5-

4-

5-

15-

6,66%

33,33%

26,66%

33,33%

3,29%

Praticidade/transferência

6-

1-

-

-

7- 1,53%

analógica

85,71%

14,28%

Dramatização

-

2- 40%

-

3- 60%

5- 1,09%

Execução de projeto

-

1- 25%

2- 50%

1- 25%

4- 0,87%

Dinâmica

-

-

1- 100%

-

1- 0,21%

Atividades práticas

-

-

-

1

1

Freqüência Geral

109-

111-

111-

124

455-

23,95%

24,39%

24,39%

15-

17-

21-

23-

76-

19,76%

22,36%

27,63%

20,53%

16,70%

94-

94-

90-

101-

379-

24,80%

24,80%

23,74%

26,64%

83,29%

88-

90-

87-

96-

361-

24,37

24,93%

24,09%

26,59%

79,34%

6-

4-

3

5

18

33,33%

22,22%

16,66%

27,77%

3,95%

Não pertinente

Freqüência itens válidos

Freqüência

itens

consensuais
Freqüência

de

itens

individuais

100%

* itens consensuais
Questão 3: Que atividade ou estratégia você promove para desenvolver a habilidade de resolução
de problemas em seus alunos?

Áreas das Ciências
Estratégias

Exatas

Naturais

Humanas

Letras

Total

15-

15-

15-

16-

61- 41,21%

indiretas
Simulação da vida

real*

24,59%

24,59%

24,59%

25,41%

17-

16-

15-

7-

problema*

30,90%

29,09%

27,27%

12,72%

Criar situações de

2-

4-

-

3-

9-

pesquisa*

22,22%

44,44%

33,33%

6,08%

Ensaio e erro

4-

-

-

-

4- 2,70%

-

-

-

4- 2,70%

2-

1-

-

-

3-

de dificuldade

66,66%

33,33%

Situar o aluno no

-

1-

Criar

situações

55- 37,16%

100%
Estimular

a

autonomia
Aumento

4100%

gradual

tempo e no espaço
Contrato

2,02%
-

33,33%

2-

3-

66,66%

2,02%

-

1- 50%

-

1- 50%

2- 1,35%

Praticidade

-

1- 50%

1- 50%

-

2- 1`,35%

Interdisciplinaridade

2-

-

-

-

2- 1,35%

-

-

1-

1- 0,67%

pedagógico

100%
Ir do geral para o

-

particular

100%

Mediação

-

-

-

1-

1- 0,67%

100%
Sociograma

-

-

-

1

1

Freqüência Geral

46-

39-

31-

32-

148- 100%

31,08%

26,35%

20,94%

21,62%

34

35

30

26

125-

27,20%

28%

24%

20,8%

84,45%

Freqüência
consensuais

itens

Freqüência

itens

individuais

12

4

1

6

23

52,17%

17,39%

4,34%

26,08%

15,54%

* itens consensuais
Na pergunta 3 “Que atividades e ou estratégias você promove para desenvolver esta habilidade em
seus alunos?” a análise qualitativa revelou dois descritores com os seguintes resultados: 455 são
estratégias diretas, nas quais o professor oferece, em sala de aula, conteúdos procedimentais, são
utilizadas pelo professor na proposição de problema, com freqüência muito mais significativa que as
estratégias indiretas, práticas docentes pertinentes ao professor que deveriam facilitar o processo
de aprendizagem, cujo montante é de 148 respostas.
As estratégias diretas encontram-se distribuídas por sete respostas consensuais, a saber: reflexão
crítica (24,61%), trabalho em grupo (14,28%), debates (12,3%), raciocínio (10,98%), jogos (6,81%),
enfrentamento da situação (4,83%) e filmes (3,29%) que somaram 79,34% em contrapartida a
3,95% de respostas individualizadas, supondo que a maioria das estratégias diretas é utilizada por
grande parte dos professores das diferenciadas áreas das ciências com maior expressividade em
reflexão crítica.
Nas estratégias indiretas as respostas se distribuíram por 13 itens dos quais apenas três itens são
consensuais: simulação da vida real (41,21%), criar situações problema (37,16%) e criar situações
de pesquisa (6,08%) que somaram 84,45% das respostas em contrapartida a 15,54% de respostas
individualizadas.
7- Considerações Finais
Podemos observar que os resultados revelam grande preocupação dos professores com o aspecto
cognitivo da resolução de problema, observada nas respostas de todas as perguntas, apresentando
ênfase no aspecto operacional, como na pergunta 1, com maior freqüência nos descritores
operacionais, e na pergunta 3 com a utilização de estratégias diretas na proposição de problema,
com um percentual significativo (75,45%) concordando com os especialistas do assunto. Já as
estratégias indiretas apresentam freqüência total de 24,54% denotando menor habilidade do
professor na sua utilização, pressupondo um estudo mais aprofundado da aplicação destas
estratégias em sala de aula. A pergunta 2 revela a observação dos professores quanto às
características relativas à área cognitiva, que são apresentadas por um bom resolvedor de
problema, com freqüência significativa e as respostas também sugerem que os professores
apresentam unidade de pensamento quanto a algumas características, enquanto que outras são
específicas daquela determinada ciência. Vale a pena ressaltar que na pergunta 1 todos os itens
consensuais são os de freqüência mais significativa.

Para complementar este estudo seria interessante identificar junto aos alunos quais as estratégias
utilizadas na resolução de problemas, quais as habilidades mais requisitadas na resolução destes e
quais estratégias são mais frequentemente utilizadas pelo professor.
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Resumo
Este trabalho busca dar subsídios para o processo de passagem do raciocínio aritmético para o
raciocínio algébrico, presente nas crianças em torno dos 7 e 8 anos de idade, para que possa ser
feito de forma mais natural. Apresentamos um estudo concernente ao uso de novas tecnologias
computacionais que possam proporcionar ganhos cognitivos nos processos de ensino e
aprendizagem de álgebra elementar. Dentre estas novas tecnologias incluímos o uso de jogos
computacionais educativos e elaboramos uma experimentação com alunos nesta faixa etária. Uma

análise de dados e as perspectivas dos rendimentos significativos obtidos também estão
apresentadas.
Palavras-Chaves: Raciocínio algébrico e aritmético, ganho cognitivo, jogos educativos por
computador, informática aplicada ao ensino
Abstract
This work tries to subsidize the process of passage from arithmetical reasoning to algebraic
reasoning, in children aged 7-8 years, so that it occurs as naturally as possible. A study on the use
of new computer technologies, which can allow cognitive gains in teaching-learning processes on
elementary algebra, is presented. Among these new technologies, we included the use of
educational computer games, and we carried out a survey with students from this age group. Data
analysis and perspectives of significant yields are presented as well.
Keywords: Algebraic and arithmetical reasoning, cognitive gain, electronic games, computer science
applied to teaching processes
Résumen
Este trabajo intenta subvencionar el proceso del paso del razonamiento aritmético al razonamiento
algebraico, en los niños de 7 y 8 años de edad, de modo que ocurra tan naturalmente como sea
posible. Un estudio en el uso de las nuevas tecnologías, que pueden permitir aumentos
cognoscitivos en procesos enseñar-que aprenden en álgebra elemental, se presenta. Entre estas
nuevas tecnologías, incluimos el uso de los juegos de computadora educativa, y realizamos un
examen con los estudiantes de esta categoría de edad. El análisis de datos y las perspectivas de
producciones significativas se presentan también.
Palabras claves: El razonamiento algebraico y aritmético, aumento cognoscitivo, juegos
electrónicos, informática educativa

1. Introdução / Problematização
Este trabalho visa buscar novas estratégias que possam ajudar os alunos quando da passagem do
conhecimento aritmético para o conhecimento algébrico, como também, estudar jogos educativos
por computador para incluir no ensino da matemática a percepção do raciocínio algébrico.
Nesse sentido, de acordo com a literatura visitada, encontramos várias teorias de aprendizagem
sobre estratégias de resolução de problemas e sobre jogos educativos por computador.
A identificação do problema durante a elaboração desta pesquisa, foi perceber a dificuldade que os
alunos encontram quando solicitados através de novos conteúdos, a passarem do raciocínio
aritmético para o raciocínio algébrico nesta fase escolar. Como minimizar essa dificuldade?

Nesse contexto se insere o jogo educativo por computador, por introduzir a linguagem matemática
de maneira que seus conceitos formais sejam assimilados indiretamente pela criança, além de
apresentar um ambiente lúdico e de fácil usabilidade.
O uso da tecnologia computacional como ferramenta de apoio no ensino de álgebra elementar pode
trazer uma contribuição importante na área da educação na sociedade contemporânea (MACÁRIO
COSTA, 2004). Nesse sentido, a pesquisa sobre o uso dos jogos por computador atende
simultaneamente a uma função da Universidade que é a produção de saber e a uma necessidade
detectada em alunos que apresentam dificuldades na passagem do raciocínio aritmético para o
raciocínio algébrico.
Neste caso, a contribuição dada por esta pesquisa, está na superação da dicotomia entre o
raciocínio aritmético e algébrico verificado nas crianças na faixa etária dos 7 aos 10 anos de idade
que são compelidas a dar o salto de qualidade no seu raciocínio no decorrer do ensino
fundamental. Nesse sentido, os professores precisam lançar mão de estratégias para auxiliar os
alunos que apresentem esse tipo de dificuldade na aprendizagem matemática. As preocupações
didáticas levam a busca de novas metodologias facilitadoras da abstração e a análise de algumas
estruturas matemáticas.
É nesse contexto que os jogos educacionais se constituem em atividade de formato instrucional ou
de aprendizagem que envolva competição, baseados em regras, e são funcionalmente próximos de
outros métodos construtivistas de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo do
sujeito (BOTELHO, 2004).
A propósito, não há uma forma universal para o bom pensar e este bom pensar depende do
conteúdo da tarefa, das metas que se deseja atingir e do contexto social onde a tarefa se insere. A
resolução de problemas no contexto matemático adquire diversos significados sobre o que é
“resolver um problema” em Matemática e os verdadeiros problemas matemáticos de resolução
aritmética, como aqueles problemas que utilizam diferentes técnicas, algoritmos e habilidades em
contextos diferentes dos já aprendidos.
O termo problema pode fazer referência a situações diferentes. Essas diferenças acontecem em
função do contexto no qual o problema está inserido, assim como das características e expectativas
dos indivíduos que nele se encontram envolvidos. O que para alguns pode ser um problema
relevante e significativo, para outros pode ser trivial ou carecer de sentido. É claro que, nem todos
os indivíduos têm os mesmos problemas. E, no entanto, quase todos não somente criam
determinados problemas como também chegam, a adquirir os meios para resolvê-los.
Acredita-se que muito do desenvolvimento cognitivo pode ser caracterizado de forma útil como a
aquisição seqüencial de regras ou estratégias cada vez mais eficientes para a solução de
problemas. Neste contexto a abordagem do processamento de informação não nega a teoria
piagetiana, mas identifica outros aspectos relevantes que proporcionam uma visão abrangente do
desenvolvimento cognitivo (FLAVELL, 1999).

Uma das metas da abordagem do processamento de informação é chegar a um modelo de
processamento cognitivo em tempo real que seja precisamente especificado, explícito e detalhado
que possa ser acionado como um programa de computador. O modelo também deve ser capaz de
fazer previsões específicas sobre como a criança e o computador comportar-se-iam sob as
condições ou limitações específicas de uma dada tarefa, e em resposta a estímulos específicos.
Aliada a essas contribuições advindas da epistemologia genética, do processamento de informação
e de solução de problemas, Santos e Segre (1991), apresentam a informática como uma
interessante estratégia de apoio a novas formas de aprendizagem. Esses autores mostram que
através da utilização de produtos de software educacionais, a tecnologia pode contribuir na
formação integral e crítica do homem.
Stobaus e Giraffa (1991), afirmam que o computador acrescenta no processo educacional, novas
dimensões que não estariam normalmente em uma sala de aula convencional. Eles acreditam que
isto poderá aumentar a eficácia do ensino e conforme a abordagem de utilização, permitir a
individualização de atividades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem.
A atividade favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou os jogos. Mesmo com toda a
emoção com que a criança fantasia seu mundo de brinquedo, ela o distingue perfeitamente da
realidade, e gosta de ligar seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do
mundo real. Essa conexão é o que diferencia o “brincar” infantil do “fantasiar” (FREUD 1976).
Este artigo apresenta um estudo de caso, com aplicação do jogo por computador NumerAmigos®
no ensino e aprendizagem de álgebra elementar, numa perspectiva cognitiva na passagem do
raciocínio aritmético para o raciocínio algébrico.
2. Metodologia
O desenvolvimento do tema proposto foi realizado por um estudo de caráter exploratório
comparativo, com enfoque dentro da abordagem quantitativa.
A escolha dos participantes da pesquisa se deu em função do interesse de nossa pesquisa em
verificar a pertinência da informática como estratégia de ensino e aprendizagem quando da
passagem do raciocínio aritmético para o raciocínio algébrico nos alunos que se encontram na faixa
etária de 7 a 10 anos de idade. De acordo com os estudo de Piaget, esta faixa etária corresponde
ao estágio pré-operacional, ou estágio das operações concretas (SCHLIEMANN, 2002). É a
passagem do estágio pré-operacional para o estágio das operações concretas o período de
desenvolvimento da criança que apresenta conseqüências de maior importância para os que lidam
com a resolução de problemas na escola primária.
É por volta dos sete anos de idade que a criança se encontra no estágio das operações concretas,
embora essa idade possa variar de criança para criança e algumas, aos seis anos, já demonstrem
possuir raciocínio lógico característico das operações concretas. Outras só aos oito ou nove anos,
demonstram pensar logicamente (SCHLIEMANN, 2002).

Após a definição do objeto de estudo e seleção das formas de investigação da pesquisa, as
providências necessárias foram tomadas para dar início ao nosso trabalho. Tratava-se de partir
para o trabalho de campo, que, baseado em Cruz Neto (1999) se apresenta como uma
possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com o que desejamos conhecer e estudar,
mas também de criar um conhecimento, partindo da realidade presente no campo.
Participantes
Os participantes escolhidos para este estudo foram os alunos de uma escola privada da zona norte
do município do Rio de Janeiro. A escolha quanto aos sujeitos recaiu em alunos da segunda e
terceira série do ensino fundamental, na faixa etária de 7 a 10 anos de idade. As quatro turmas
foram distribuídas da seguinte forma: na parte da manha, uma turma da segunda série com 27
alunos e uma turma da terceira série com 40 alunos e a tarde, uma da segunda série com 30
alunos e outra da terceira série com 31 alunos, na parte da tarde. Totalizando 128 alunos.

Quadro I - Total de turmas e total de alunos

Total de Turmas

Total de alunos

Turma da 2ª Série (Y2)

27

Turma da 2ª Série (X2)

30

Turma da 3ª Série (Y3)

31

Turma da 3ª Série (X3)

40

Total

128

Para efeito de apuração dos resultados, do total de 128 alunos que fizeram parte da pesquisa, 35
alunos foram descartados, ou seja, 27,3% da amostra. Consideramos somente aqueles alunos que
realizaram todos os testes e em todas as fases da pesquisa. A análise dos resultados deste estudo
contempla 93 alunos, representando 72,7% do total da amostra.
Instrumentos
Os dois grupos foram testados pelo mesmo instrumento de medida, que constou de: 1) um
questionário para os alunos com perguntas fechadas, de forma organizada e sistematizadas; 2) um
questionário para as professoras; 3) um conjunto de 02 (dois) testes da bateria WISC e uma lista de
exercício de álgebra utilizados no pré e no pós-teste. 4) um experimento utilizando o jogo educativo
por computador da coleção SuperGênios NumerAmigos no grupo experimental, quando os alunos
desenvolveram atividades de resolução de problemas e as operações básicas de aritmética e
álgebra.

Procedimentos
Foi organizado um plano de trabalho para o desenvolvimento da pesquisa traçando as metas a
serem desenvolvidas no campo de ação. A decisão sobre o local onde seria desenvolvido o estudo
levou em consideração a facilidade de acesso e a estrutura da escola. Não constituía critério de
escolha o local nem o caráter público ou privado da instituição.
3. Resultados e Discussão
Os questionários e os testes foram analisados quanto aos dados e foram codificados, processados
e armazenados, utilizando como suporte para o tratamento estatístico dos dados os softwares
SPSS for Windows versão 9.0 Versão Standard, 1998 e a planilha eletrônica Microsoft Excel versão
9.0. Após a consolidação e o tratamento estatístico, os dados estão apresentados em formatos de
tabelas e gráficos.
Neste artigo, apresentaremos somente as tabelas referentes aos testes de álgebra e aritmética.
Lembramos que, o bom uso do computador e seus comandos por parte dos alunos, indicou um
bom desempenho durante o experimento na utilização do jogo educativo por computador
NumerAmigo. Constatamos que 100% dos alunos participantes dessa pesquisa apresentaram
familiaridade com o uso do computador durante a fase do experimento.
A análise dos resultados deste estudo contempla o total de 93 alunos, uma vez que foram
considerados somente os alunos participantes de todas as fases da pesquisa. Distribuídos da
seguinte forma: a turma x2 com 18 alunos, a turma controle x3 com 27 alunos, a turma
experimental y2 com 20 alunos e aturma experimental x3 com 27 alunos. A seguir apresentamos os
resultados estatísticos para os testes de álgebra e aritmética.
Na turma experimental y2, o pós-teste de álgebra superou o pré-teste em 30%. Na turma de
controle x2, o pós-teste de álgebra superou o pré-teste em 6%. Na turma experimental y3, o pósteste de álgebra superou o pré-teste em 17%. Na turma controle x3, o pré-teste superou o pós-teste
em 15%. Vale destacar que nesta seção, ora se analisa via porcentagem, ora via média. Entretanto,
os testes são feitos sobre as médias e as interpretações via porcentagem.
De um modo geral, no teste de álgebra, o grupo experimental y2 e y3 apresentou um maior índice
de acertos no pós-teste em relação ao pré-teste. A turma experimental y2 superou a turma controle
x2 em 32% e a turma experimental y3 superou a turma controle x3 em 23%.
Os resultados apresentados a seguir foram obtidos através do teste de hipótese, “teste t”, a fim de
demonstrar se a média de acertos dos grupos experimentais y2 e y3 é significativamente maior do
que a média de acertos dos grupos controle x2 e x3, considerando o nível de significância p ≤ 0,05.
Os resultados da tabela 1, referentes ao pós-teste de álgebra, demonstram que a turma X2
apresentoumenor desempenho do que a turma Y2. Os resultados apresentados pela turma X3 do
grupo controle apontou,menor desempenho do que os resultados da turma Y3, que fez o
experimento utilizando o jogo educativo por computador.

Tabela 1: Pós-teste de Álgebra
Turmas
Acertos

De 0.00 a

Total
Y2

%

X2

%

X3

%

Y3

4

20%

10

56%

3

11%

2

2.00
De 2.01 a

25%

4

22%

8

30%

3

4.00
De 4.01 a

5

25%

1

6%

1

4%

22%
12

18%
3

15%

2

11%

6

22%

6

13%
17

21%
3

15%

1

6%

9

33%

12

10.00
Total

20

5

8.00
De 8.01 a

20%

11%

6.00
De 6.01 a

19
7%

5

18%
25

43%
20

100

18

100

27

100

28

%

%

100

27%
93

100%

Analisando os resultados do pós-teste de álgebra, a turma Y2 apresentoumelhor desempenho do
que a turma X2. A turma X3 apresentoumenor desempenho do que a turma Y3. Comparando os
resultados obtidos pelas turmas Y2 e Y3, estes foram equivalentes em números de alunos na faixa
de 4.01 a 6, porém com pequena diferença em termos percentuais. O mesmo aconteceu com as
turmas X2 e X3 na mesma faixa.
Os resultados do pós-teste de álgebra da turma experimental Y2 superaram em 30% o pré-teste.
Na turma controle X2, o pós-teste de álgebra superou em 6% o pré-teste Percebe-se que em
álgebra a turma Y2 superou a turma X2 em 32%. A turma experimental Y3 no pós-teste de álgebra
superou em 17% o pré-teste. Na turma controle X3, o pré-teste de álgebra superou o pós-teste em
15% Percebe-se ainda que em álgebra, a turma Y3, superou a turma X3 em 23%.
Na Tabela 2, pode-se verificar, por meio do teste de hipótese t (diferença entre médias) cujo nível
de significância estabelecido p ≤ 0,05, que o desempenho da turma y2 no pós-teste de álgebra foi
estatisticamente superior (mais acertos) quando comparado com o pós-teste da turma x2.
Considerando a turma experimental y2, esse resultado aponta que a utilização da informática pode
ter contribuído no desempenho dos alunos na resolução do pós-teste. Esta análise é feita através
das médias de acertos.

Tabela 2. Diferença das Médias e desvio padrão do pós-teste de Álgebra para as Turmas y2
(experimental 2º ano) e x2 (controle 2º ano)- teste t

Diferença
das
Médias
Acertos

0,8889

Desvio
Padrão
1.5676

n

df

t

p (*)

18

17

2,406

0,028

(*) Nível de significância considerando p  0,050
Na Tabela 3, pode-se verificar, através do teste t (p  0,177), que o desempenho da turma
experimental y3 no pós-teste de álgebra não foi estatisticamente significativo quando comparado
com o pós-teste da turma controle x3 por não satisfazer o nível de significância p  0,050.
Tabela 3. Diferença das Médias e desvio padrão do pós-teste de Álgebra para as Turmas y3
(experimental 3º ano) e x3 (controle 3º ano) - teste t

Diferença
das
Médias
Acertos

0,4074

Desvio
Padrão
1,5257

n

df

t

p (*)

27

26

1,388

0,177

(*) Nível de significância considerando p  0,050
Uma explicação possível para a significância do índice estatístico apontado acima, diz respeito ao
fato da inserção da tecnologia computacional no experimento, haja visto que o jogo educativo por
computador utilizado está fundamentalmente baseado nas ações e idéias envolvidas nas quatro
operações básicas da aritmética, como também em conteúdos matemáticos do ensino fundamental.
Nesse sentido vai ao encontro do que preconiza Papert (2002), no que se refere ao “micromundo”
como sendo ambientes férteis para o desenvolvimento cognitivo da criança. Nesta abordagem,
Papert (2002) apresenta o construcionismo baseado em suposições de que as crianças
desenvolverão melhor o cognitivo descobrindo por si mesmas o conhecimento específico e
necessário. O tipo de conhecimento que as crianças mais precisam é o que lhes ajudará a ampliar
o conhecimento.
Se as crianças manifestam o desejo de aprender algo e têm a oportunidade de aprender em uso,
elas o fazem mesmo quando o ensino é insuficiente, o que pode ser observado na aprendizagem
de jogos de ação, no qual as crianças são desafiadas a ganhar o jogo mesmo não conhecendo

todas as regras ou quase nenhuma, mesmo assim elas se lançam para descobrir as regras e
ganhar o jogo.
Os resultados dos dados brutos do pós-teste de aritmética, na tabela 4, a turma

X2apresentoudesempenho menos expressivo do que a turma X3. O desempenho da turma Y2
tambémfoimenor do que o da turma Y3. Comparando os resultados da turma Y2 com os resultados
da turma X2, o desempenho da turma Y2 foi melhor. Na comparação dos resultados das turmas Y3
e X3, o melhor desempenho foi o da turma Y3.

Tabela 4: Pós-teste de Aritmética (dados brutos)
Turmas
Acertos
Y2

%

De 0 a

X2

%

1

6%

X3

%

Y3

Total

%

1

1%

%

3
De 3 a

9

45%

10

56%

11

41%

5

18%

35

38%

11

55%

7

39%

15

56%

22

79%

55

59%

1

4%

1

4%

2

2%

27

100%

28

100%

93

100%

6
De 6 a
9
De 9 a
12
Total

20

100%

18

100%

A Tabela 5, mostra por meio do teste t (p  0,172), o desempenho da turma experimental y2 no
pós-teste de aritmética não é estatisticamente significativo (superior) quando comparado com o
pós-teste da turma controle x2, por se distanciar do nível de significância p  0,050 considerado
nesta pesquisa.

Tabela 5. Diferença das Médias e desvio padrão do pós-teste de Aritmética para as Turmas y2
(experimental 2º ano) e x2 (controle 2º ano) - teste t

Diferença
das
Médias
Acertos

0,2778

Desvio
Padrão
0,8264

N

df

t

p (*)

18

17

1,426

0,172

(*) Nível de significância considerando p  0,050
De um modo geral, em aritmética, o grupo experimental y2 e y3 apresentou maior índice de acertos
no pós-teste em relação ao pré-teste. A turma experimental y2 superou a turma controle x2 em 16%
e a turma experimental y3 superou a turma controle x3 em 23%.
A Tabela 6 mostra através do teste t (p  0,110), que o desempenho da turma y3 no pós-teste de
aritmética não apresenta resultado significativo (superior) quando comparado com o pós-teste da
turma x3 por não atender o nível de significância diretriz da pesquisa.
Tabela 6. Diferença das Médias e desvio padrão do pós-teste de Aritmética para as Turmas y3
(experimental 3º ano) e x3 (controle 3º ano) - teste t

Diferença
das
Médias
Acertos

0,2222

Desvio
Padrão
0,6980

N

df

t

p (*)

27

26

1,654

0,110

(*) Nível de significância considerando p  0,050
O nível de significância p  0,050 apontado acima, diz respeito à inserção da tecnologia
computacional no experimento, haja visto que o programa utilizado está fundamentalmente
baseado nas ações e idéias envolvidas nas quatro operações básicas da aritmética, como também
em conteúdos matemáticos do ensino fundamental.
Neste teste de aritmética a turma experimental Y2, superou a turma controle X2 em 16%. Observase também que a turma experimental Y3 superou a turma controle X3 em 23%.
Analisamos o pós-teste do grupo experimental em relação ao grupo controle, ficou evidente que os
resultados apresentados pelo grupo experimental, através de índices percentuais, foi significativo.
Isso demonstra que a introdução da informática foi importante no resultado apresentado pelo grupo
experimental.

É possível inferir que a utilização da informática no ensino de matemática, mais especificamente no
ensino de álgebra elementar, demonstra que os alunos podem desenvolver o raciocínio matemático
e apreenderem os conceitos envolvidos nas operações matemáticas apresentadas na resolução de
problemas e operações de adição, subtração, divisão e multiplicação. Nesse sentido, o jogo
educativo por computador utilizado no experimento propiciou um ambiente de exploração da
criança através da metáfora do computador simulando ao mesmo tempo o concreto e o abstrato.
4 - Considerações finais
Para o ensino, percebe-se a importância da investigação em torno do pensar sobre o pensar, a
compreensão do aspecto cognitivo capaz de instrumentar o professor na sua tarefa de facilitador no
processo de ensino e aprendizagem junto ao aprendiz. Este, em constante interação com o meio
ambiente, “aprende” a ser sujeito de sua própria aprendizagem dado que estímulos aos seus
esquemas mentais ajudam a elaborar e reelaborar suas tentativas de resolver situações.
Para a criança, a construção do conhecimento, no pensamento concreto, tem que ser bem
solidificado e ampliador da sua capacidade de operar no mundo. Desta forma volta-se a atenção
para o papel de facilitador do professor, no sentido de ser um apresentador de um ambiente
fornecedor de conexões individuais e coletivas, através de projetos que considerem a realidade dos
alunos e integrem diferentes áreas do conhecimento humano. Nesse ponto a tecnologia
computacional pode funcionar na interação interpessoal, na interação com o meio, baseada nos
desafios e nas trocas de experiências.
A tecnologia computacional tem potencial de desenvolver habilidades cognitivas gerais em muitas
áreas curriculares, e desenvolver novos e, possivelmente, melhores meios de ensino e
aprendizagem. A relevância dos computadores é destacada pela capacidade de controle, a
habilidade de apresentar, receber, processar e gerenciar informações, atributos estes, que se
assemelham às representações e processos envolvidos na aprendizagem humana.
No presente estudo utilizamos quatro testes de mensuração e com o auxílio da informática foi
possível traçar uma metodologia a fim de encontrar meios que fossem possíveis de corroborar
nossa hipótese de que com a utilização da informática na educação matemática é possível
minimizar a dificuldade que os alunos encontram quando são compelidos a darem o salto de
qualidade no raciocínio, passando do aritmético para o algébrico.
Os resultados obtidos no pós-teste de álgebra da turma experimental Y2 superaram em 30% o préteste e o pós-teste de aritmética superou em 15% o pré-teste. Na turma de controle X2 o pós-teste
de álgebra superou em 6% o pré-teste, o pós-teste de aritmética superou o pré-teste em 22%.
Percebe-se que em álgebra a turma Y2 superou a turma X2 em 32% e em aritmética a turma Y2
superou a turma X2 em 16%.
A turma experimental Y3 no pós-teste de álgebra superou em 17% o pré-teste e em aritmética o
pós-teste superou em 9% o pré-teste. Na turma controle X3 o pré-teste de álgebra superou o pós-

teste em 15% e em aritmética o pós-teste superou o pré-teste em 14%. Percebe-se que em álgebra
a turma Y3 superou a turma X3 em 23% e em aritmética a turma Y3 superou a turma X3 em 23%.
Com base nos resultados obtidos, consideramos a pertinência da inclusão da tecnologia
computacional no cotidiano das escolas a fim de auxiliar alunos e professores no ensino e
aprendizagem de matemática. Os resultados obtidos nesse estudo apontam o expressivo
rendimento das turmas Y2 e Y3 pertencentes ao grupo experimental em relação às turmas X2 e X3
do grupo controle com a utilização de jogo computacional educativo no ensino de matemática
elementar.
Percebe-se que a introdução dos computadores no ensino de matemática, em qualquer nível de
ensino, é uma realidade que não pode mais ser negada, dado o grande número de escolas, de 1º e
2º graus, que já oferecem esses recursos a alunos e professores. No entanto, acredita-se na
necessidade da realização de maior número de pesquisas sobre a melhor forma de trabalhar com
computadores e sobre os melhores softwares a serem utilizados no ensino de matemática.
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Resumo
Numa empresa multinacional constituiu-se fator relevante a observação do espaço organizacional,
como está configurado, como são as relações estabelecidas; a cultura: crenças, valores, atitudes. O
clima organizacional, como se revela e quais variáveis interferem. Com novas tecnologias a maioria
das tarefas nas empresas são mecânicas, repetitivas, mas apenas pessoas têm capacidade para
inovar, adquirir e somar conhecimentos, o que torna decisivo o investimento nos colaboradores.
Determinadas atitudes são evidenciadas por traços de caráter, ou de personalidade, o que, mais do
que um currículo faz a diferença na hora de tomar decisões. Antes de atender seus clientes
externos, as empresas podem atender seus clientes internos, realizando trabalho de autoconhecimento, desenvolvendo-lhes competências como: liderança, comunicação, criatividade,
decisão, identificando e promovendo tais talentos para após, pensar em produtividade. Uma equipe
motivada cumpre suas metas numa integração individual e social, fator que proporciona
crescimento.
Palavras-chave: talentos - auto-conhecimento - crescimento - produtividade.
Abstract
In a multinational organization a relevant factor is the observation of the spatial arrangements, how it
is configured, how are the relationships established; the culture: beliefs, values, attitudes. How does
the organizational environment, presents itself, which variables may be significant. With new
technologies, the majority of the tasks in the enterprise are mechanical, repetitive, but only people
can innovate, obtain and add knowledge, which makes investment in collaboration rather decisive.
Certain attitudes are manifested by character or personality traits, which more than a formal training
can make an impact in the decision making process. Before taking care of the needs of external
clients, companies ought to be able to take care of its internal clients, developing work of selfknowledge and generating additional resources in areas such as: leadership, communication,
creativity, decision making, identifying and promoting such talents, and only subsequently thinking in
terms of productivity. A motivated group attains its goals in an individual and social integration,
elements that lead to growth.
Keywords: talents - self-knowledge - growth - productivity.

Resumen
En una empresa multinacional se constituyó factor relevante la observación del espacio
organizacional, como esconfigurado, como san las relaciones establecidas; la cultura: creencias,
valores, actitudes. El clima organizacional, como se revela, cuales variables interfieren. Con nuevas
tecnologías la mayoría de las tareas en las empresas san mecánicas, repetitivas, pero solamente
personas tienen capacidad para innovar, adquirir y sumar conocimientos, lo que torna decisivo el
investimiento en los colaboradores. Determinadas actitudes, san evidenciadas por tracios de
carácter o personalidad, lo que más que un curriculum faz la diferencia en la hora de tomar
decisiones. Antes de atender sus clientes externos, las empresas puedem atender sus clientes
internos, realizando trabajo de auto-conocimiento, desarrollando-les competencias como: liderazgo,
comunicación, creatividad, decisión, identificando y promoviendo los talentos, para después, pensar
en productividad. Una equipe motivada cumple sus metas en una integración individual y social,
factor que proporciona crecimiento.
Palabras Clave: talentos - auto-conocimiento - crecimiento - productividad.

Introdução
A escolha em desenvolver o estágio numa multinacional, deu-se em virtude da importância da
observação do comportamento humano nas organizações, numa companhia que é considerada
modelo de desenvolvimento e de gestão. Buscou-se investigar algumas das dimensões básicas de
análise das organizações, quais sejam: o espaço organizacional como está configurado, a dinâmica
social, como são as relações estabelecidas; a cultura organizacional: crenças valores, atitudes,
normas compartilhadas e o clima organizacional: como se revela, quais variáveis interferem, a
satisfação no trabalho e as relações de envolvimento no cargo.
Para Schein (1982, p.10), a psicologia organizacional é um campo interdisciplinar de estudo que
procura criar modelos conceituais, teorias e métodos aplicáveis à compreensão e à análise dos
seres humanos como agentes organizacionais. Um dos pilares de sustentação da sociedade
contemporânea são as organizações, que permitem superar as limitações individuais e alcançar
realizações e benefícios que dificilmente seriam conseguidos de outra forma. A complexidade dos
relacionamentos entre pessoas é conseqüência natural da própria complexidade humana. Saber
conviver com pessoas é tão importante quanto saber lidar com a técnica nas diferentes profissões
existentes e, embora em proporções diferentes, uma é interdependente da outra. Para Bergamini
(1982, p. 75), “o sucesso da interação parece intimamente ligado a dois aspectos interdependentes:
a característica de personalidade de cada um dos sujeitos e conseqüentemente, o sistema de
lentes de percepção social que cada um deles utiliza para conhecer o outro”. Para Moscovici (1996,
p. 35), “a maneira de lidar com diferenças individuais tem grande influência sobre toda a vida em
grupo”. Nas situações de trabalho, nem sempre os processos de interação são realizados através
de uma boa comunicação, cooperação, respeito, amizade, pois os sentimentos influenciam essas

interações e as próprias atividades. A forma como são tratadas as diferenças individuais de
percepção, opiniões e sentimentos, contribui para determinar o tipo do relacionamento entre os
membros de um grupo, colegas de trabalho, superiores e subordinados.
As atitudes são as causas da forma como nos comportamos e a base para que o indivíduo adote
certas posturas, embora nem sempre o sujeito possa vir a ter um comportamento baseado em suas
crenças e valores, contrariando suas atitudes e comportando-se mais em função das expectativas
das pessoas que com ele convivem. As atitudes são internalizadas, reações avaliativas,
aprendidas, consolidadas no decorrer da experiência de vida do indivíduo. Sua formação possui
como componente afetivo-emocional, os sentimentos, reações que o indivíduo tem diante de uma
situação específica. Como componente cognitivo, incluem-se as crenças, valores em relação à
situação, objeto ou pessoa. Como componente comportamental, seriam as ações favoráveis ou
desfavoráveis com relação à situação específica. As motivações, desejos, expectativas e
necessidades, seriam os componentes volitivos. Não se pode dissociar o eu pessoal do eu
profissional; ao desempenhar seu papel profissional, o sujeito carrega consigo os demais papéis
que desempenha fora do ambiente de uma organização. As pessoas interagem com o ambiente,
dele extraem suas escolhas e por ele são moldadas. Nossa personalidade delineia nossas
interpretações e reações aos eventos; a maneira como nos vemos e tratamos as pessoas,
influencia a forma como nos tratam e nosso comportamento é determinado por nossos genes,
experiências e personalidade.
A organização enquanto sistema com propósitos definidos vai influenciar outros comportamentos e
não deve investir somente na qualidade de vida dentro da empresa, mas também fora do contexto
organizacional. O comportamento individual mostra as diversas reações inerentes ao indivíduo, sua
conduta no ambiente organizacional e tem valor de comunicação; o comportamento grupal se
refere à gama de reações dos indivíduos que formam um grupo, incluindo a interação, o
sentimento, as tarefas, a comunicação e os objetivos. As reações que o indivíduo manifesta no
contexto da organização, sofrem influência de vários fatores que são determinantes de seu
comportamento. As interações dentro e fora do contexto organizacional, estão associadas aos
determinantes pessoais que retratam as posições que os indivíduos ocupam no contexto social. As
políticas, procedimentos, contratos, necessidade de atingir novas metas, regras, cronogramas,
incidem sobre o comportamento nas organizações e podem levar as pessoas ao sofrimento, se
desempenham papéis que estejam aquém de sua capacidade. O porquê da psicologia na gestão
de pessoas: estuda atitudes, comportamentos, stress, práticas de supervisão, planos de carreira,
satisfação, comprometimento, avaliação de desempenho e tudo o que possa gerar sofrimento no
ambiente de trabalho. Estuda a cultura e o clima organizacional, os grupos, a administração de
conflitos, liderança, poder, treinamentos, comunicação, criatividade e inovação.
O mito da racionalidade no final do século XIX, com a ascensão do gerenciamento científico, visava
controlar as emoções na organização. Bem administrada era a empresa que eliminasse a
frustração, o medo, a raiva, amor, ódio, alegria; emoções de qualquer tipo eram destruidoras e

interferiam na execução de um trabalho eficaz. Muitas pessoas sentem-se ainda incapazes de
transmitir verbalmente seus sentimentos, sendo importante verificar sinais não verbais, expressões
faciais, gestos, movimentos corporais e distância física, que demonstram o que a pessoa está
sentindo, o que pode denotar existência ou ausência de intimidade, agressividade, ou retraimento.
Não há como ignorar a comunicação que vai além do que as pessoas expressam verbalmente: pelo
tom da voz, amplitude e velocidade com que falam.
As relações que o homem mantém com o social, em especial com o trabalho, podem ser
percebidas ou interpretadas como fonte de prazer ou sofrimento, auto-realização, desafios,
sobrevivência, salário, segurança, poder, status. Além de se considerar as características do
indivíduo no ambiente organizacional, há que se considerar o espaço por ele ocupado.
Normalmente, são moldados de forma a adequá-los ao programa de atividades da organização. A
análise do espaço organizacional mostra que a posição dos mesmos dá lugar a uma dinâmica
social, que se traduz pelo comportamento organizacional manifesto pelo indivíduo. O
comportamento territorial cria o sentimento de pertencer, pelo seu grau de comprometimento com a
organização; a valorização do espaço de trabalho pode exprimir a identidade de um indivíduo ou
seu nível de importância no interior da organização. Depreende-se que quanto mais o espaço é
personalizado, maior a margem de autonomia. No local onde foi realizado o presente estudo, o
espaço organizacional fica no centro da área de Processo, apresentando-se sob a forma de um
aquário, um ambiente envidraçado onde os colaboradores trabalham dispostos como em um
observatório, realizando o controle dos processos via terminais de computador, onde 85% dos
equipamentos são automatizados, e em alguns casos, indo a campo resolver possíveis problemas.
O trabalho como fonte de satisfação ou como fonte de sobrevivência, reflete o paradoxo
prazer/sofrimento. Ao tentar identificar e observar as características da atitude do trabalhador em
relação ao trabalho, observou-se que os colaboradores, pelo fato de ficarem inteiramente
absorvidos no controle dos processos, quase não interagem entre si, parecendo ser o trabalho a
única atividade mediadora entre o sujeito e o contexto; ao agir sobre o meio através do trabalho, o
colaborador é, transformado por ele em função dos efeitos e resultados de sua ação. Sabe-se que
todo trabalho tem um custo humano e o grau de confronto do sujeito com essa carga, é que vai
determinar o impacto no seu bem-estar psíquico. Por outro lado, também é possível permitir que os
colaboradores ajudem a tomar as decisões que os afetam; quando a organização investe na
descentralização do poder, há como conseqüência um enriquecimento do trabalho e um aumento
do comprometimento. Em geral, a carga psíquica do trabalho aumenta quando a liberdade de
organização do trabalho diminui, o que contribui para comportamentos conflitantes no ambiente de
trabalho. Para conquistar o comprometimento das pessoas, a melhor estratégia é oferecer um
ambiente onde possam criar, inovar, influenciar mudanças e crescer pessoal e profissionalmente e
para isso, é importante o preparo de lideranças na gestão de pessoas. As empresas esquecem
muitas vezes que a satisfação dos clientes externos passa antes pela satisfação dos seus
colaboradores; deveriam ouvir o que os mesmos pensam em relação a essas variáveis internas,

conhecer a realidade familiar, econômica e social em que os mesmos vivem. Na referida
organização, pôde-se atentar para o fato de que a taxa de absenteísmo é bastante baixa e o capital
humano é bem treinado, o qual tem como meta crescer na velocidade de seu talento. A baixa taxa
de rotatividade de pessoal não é considerada uma causa, mas efeito, que se atribui ao
comprometimento e motivação dos colaboradores, para os quais o ‘fazer’ é sempre um desafio; é
uma estratégia que gera lucros e um maior crescimento das pessoas envolvidas. Pôde-se verificar
o comprometimento dos colaboradores com relação às suas tarefas onde a empresa faz com que o
funcionário olhe para o futuro apresentando como foco o ‘amanhã fazer melhor do que hoje’,
incentivando os seus colaboradores como ‘faça-nos crescer e cresça conosco’, levando bandeiras a
novos mercados.
Um elemento comum às possíveis estratégias competitivas que a empresa possa selecionar é a
produtividade, que é altamente importante, seja nas empresas privadas, seja nas instituições
públicas. Pode-se mesmo dizer que onde há atividade de bens ou de serviços, a produtividade
deve estar presente; a área de produtividade deve ter como objetivo enfocar de maneira articulada,
necessidades como: planejar, medir, controlar e melhorar. Para Stonner (1985, p. 315), a busca da
produtividade passa pelo entendimento das dimensões da motivação, visto que o nível de
desempenho é determinado pela mesma, pelas capacidades do indivíduo e pela percepção do
papel dos comportamentos, necessários para se conseguir um ótimo desempenho. O sucesso
organizacional é medido pelo nível com que as pessoas compartilham conhecimentos para
desenvolver novos produtos, tomam decisões e gerenciam projetos. Um gerente deve ter
habilidades para adquirir as informações necessárias à tomada de decisões, diferente de um líder,
que precisa ter a habilidade de influenciar os comportamentos, estruturar as interações sociais
necessárias às suas tarefas, confiança e energia para tomar a iniciativa em situações sociais.
Keith & Newstron, (1998, p. 4) sugerem que os gerentes também precisam ajustar suas
comunicações às necessidades de trabalho de seus colaboradores. À medida que aumenta a
incerteza de uma tarefa, existe uma necessidade do aumento de informações, ou seja, uma forma
de atingir os outros com idéias, fatos, pensamentos, sentimentos e valores, de forma que possam
compartilhar o que sentem e o que sabem. Quando a comunicação é eficaz, tende a incentivar o
desempenho e satisfação no trabalho: as pessoas compreendem melhor suas tarefas e sentem-se
mais envolvidas com elas. É pela análise da comunicação de uma empresa, que se pode perceber
o pensar e o sentir da organização, seus valores, normas, crenças compartilhadas, símbolos e
rituais.
Na empresa observada pôde-se perceber que as lideranças são bastante atuantes possuindo
credibilidade, sempre motivando seus liderados na busca de suas metas e acreditando em seus
objetivos; são vistas como legítimas. Possui um manual de liderança que visa bater metas, planejar,
monitorar sem perder o foco, priorizando o relevante ao urgente; uma boa estratégia para conduzir
a equipe com capacidade técnica e perfil adequado, estabelecendo laços afetivos no grupo, sem
confundir ter autoridade, com ser autoritário, priorizando agilidade na solução dos problemas e ser

motivado para motivar. Demonstra interesse verdadeiro pelo subordinado, delegando-lhe tarefas,
pois quanto mais o colaborador se compromete com a causa, mais responsável se torna. Se o líder
faz coisas por acreditar nelas, torna-se respeitado. O líder sabe o que a equipe espera dele: o
comprometimento com as metas, o saber que é uma referência, mas apenas força de
personalidade não é suficiente; são necessárias a autoridade, credibilidade, autenticidade,
integridade e capacidade de persuasão para apontar o exemplo certo. O líder sempre tem algo
novo a aprender e sabe que é uma referência. É leal com a chefia e com os subordinados,
tornando-se comprometido com o desenvolvimento das pessoas, as quais passarão a obter
melhoria nos processos; a liderança pode ser desenvolvida pela reflexão e pela prática. Para
Triandis (apud Tamayo, 1996, p.175), as pessoas passam, mas suas contribuições se transformam
em modelos de comportamento, valores, crenças, ou ferramentas de trabalho. A percepção dos
valores de uma organização pode ser facilmente identificada na rotina dos empregados e é de
grande valor no contexto organizacional porque expressa um modelo mental do funcionamento da
empresa. Os valores são metas que o indivíduo se fixa, relativas a modelos de comportamentos
desejáveis; a sua raiz é de ordem motivacional, expressam interesses e desejos de tipo individual e
coletivo. Os valores apresentam uma hierarquia baseada na importância que eles têm na vida do
indivíduo, uma função que faz com que sejam determinantes da rotina diária, e demonstram sua
forma de pensar, agir e sentir.
Para Mota, (1995, p.192) “a motivação é energia oriunda do conjunto de aspirações, desejos,
valores, desafios e sensibilidades individuais, manifestadas através de objetos e tarefas
específicas”; é vista como o grau de empenho e dedicação de uma pessoa na tentativa de
desempenhar bem uma tarefa. Maximiano (1995, p.318), sugere que os motivos internos são as
aptidões, interesses e habilidades do indivíduo, que o fazem capaz de realizar certas tarefas, e não
outras; são impulsos interiores de natureza fisiológica e psicológica, afetados por fatores
sociológicos. Os motivos externos são oferecidos pelo ambiente, através de estímulos e incentivos
e também, objetivos que a pessoa busca para a satisfação de uma necessidade. É mais apropriado
criar clima psicológico, visto que a dimensão interna é o fator responsável da predisposição para a
ação. A empresa observada procura manter o índice de motivação de seus colaboradores o mais
elevado possível, de forma que passe a ser um dos seus indicadores de resultados.
O Clima organizacional é o ambiente humano, um conjunto de sentimentos favoráveis ou
desfavoráveis com os quais os colaboradores vêem seu trabalho. Não pode ser tocado ou
visualizado, porém pode ser percebido e mensurado em seus diversos aspectos. Refere-se às
impressões gerais que os empregados têm sobre a organização, indica as causas e conseqüências
dos problemas que afetam como as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho.
Significa ao mesmo tempo, percepção e reação; é possível, portanto, imaginar o impacto de um
clima negativo sobre o desempenho das pessoas, e à longo prazo, da própria orga- nização. As
variáveis do clima organizacional, identificam a forma pela qual o indivíduo percebe seus colegas, a
supervisão, as políticas organizacionais, pressão a altos padrões de desempenho, a comunicação

entre empregados e supervisor e o grau de risco na tomada de decisão administrativa. A pesquisa
de clima organizacional, é um indicador que pode melhorar o processo de comunicação, verificar
necessidades de treinamento, implementar mudanças, caracterizar o estado de satisfação ou
insatisfação dos colaboradores e das demais interações na empresa. É uma ferramenta para
avaliar as ações através de análise do ambiente interno, a partir de um levantamento de
necessidades: retrata os aspectos críticos, os pontos fortes, as expectativas e aspirações dos
colaboradores. Somente através de um instrumento aplicado é possível fazer um diagnóstico
organizacional preciso; através de uma pesquisa, o colaborador ao ser ouvido, já se sente
respeitado em suas opiniões. As empresas dependem de seu potencial humano motivado para que
isso seja um dos seus indicadores de resultados, traçando um plano de ação específico sobre as
variáveis definidas pelo instrumento. Pessoas que vêem seu trabalho valorizado podem aumentar a
produtividade, pois o reconhecimento está ligado ao sentimento de realização, apesar do
crescimento significar maiores desafios e aumento de responsabilidades. Um clima organizacional
bem trabalhado pode trazer benefícios para a organização, tais como: retenção de talentos,
diminuição de doenças, maior produtividade, aumento no comprometimento e outros.
Método
Foram participantes do presente estudo, todos os funcionários da área de Processo de uma
empresa multinacional, cuja unidade escolhida está localizada na Serra Catarinense. Caracterizouse como uma pesquisa exploratória sendo esta área composta por 29 funcionários, incluídos o
Gerente, Staff e Supervisores, sendo que dos 29 questionários entregues aos colaboradores, 28
foram respondidos.
Segundo Gil (1999, p. 43), a pesquisa exploratória “tem por finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores”. O método de procedimento aqui utilizado foi o estudo de
caso, uma estratégia de pesquisa que procura examinar um fenômeno dentro do seu contexto; é
caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir
o seu conhecimento amplo e detalhado. Foram utilizados um questionário com perguntas abertas e
fechadas, a observação, entrevistas não padronizadas e análise documental. Os dados foram
analisados de forma quantitativa e qualitativa, em análise textual dos mesmos. A aplicação do
questionário foi realizada coletivamente na área de Processo em seus três turnos de
funcionamento, deixando claro que as informações seriam sempre tratadas de forma sigilosa e
agregada. Foi lembrado que as respostas deveriam se referir ao que ocorre, isto é, ao real e não ao
ideal.
Resultados e Discussão
Nesta etapa os dados foram tabulados, descritos e analisados a partir do referencial teórico
pesquisado e das observações feitas na empresa. Inicialmente procurou-se identificar o perfil dos

colaboradores, que compôs a parte I do questionário, as quais referiram-se ao sexo dos
participantes, idade, nível de escolaridade e tempo de empresa. Verificou-se que 90% pertencem
ao sexo masculino (26), 7% são ao sexo feminino (3) e 01, correspondendo a 3% da população,
não respondeu. Percebe-se a predominância de funcionários do sexo masculino nessa área da
empresa, o que provavelmente seja uma questão cultural, visto que há pouco tempo as mulheres
estão ocupando espaço na área de produção das grandes organizações. Constata-se que todos os
funcionários possuem entre 20 e 39 anos, sendo que nenhum afirmou ter 40 anos ou mais e que os
que se encontram na faixa etária entre 20 à 34 anos correspondem à quase totalidade da
população (90%). Observa-se como característica da cultura da empresa o espírito jovem, pelo fato
de a maioria dos seus funcionários pertencerem a essa faixa etária. Nenhum dos funcionários da
área possui menos que o segundo grau, sendo que os que correspondem a esse nível fizeram o
segundo grau técnico (10). Treze respondentes (45%) possuem curso de graduação incompleto e
três (10%) possuem curso de graduação completo. Um funcionário (3%) não respondeu. Percebese como uma das práticas da empresa, buscar alunos nos cursos técnicos para integrarem seus
quadros e o incentivo para que os colaboradores continuem estudando, visto que a maior parte
deles está atualmente com seu curso de graduação em andamento. Dos 29 funcionários do setor,
apenas 01 está na empresa há menos de seis meses; 04 têm entre seis meses e um ano de
empresa; 03 têm entre um e dois anos na empresa; cinco têm entre dois e cinco anos e 15
funcionários (52%) estão na empresa há mais de cinco anos. Um funcionário (3%) não respondeu.
O índice de rotatividade pode ser considerado baixo, o que é importante para a evolução do espírito
de grupo, continuidade e crescimento das equipes de trabalho, bem como a retenção dos talentos
na empresa. Através da construção de um instrumento de pesquisa, buscou-se medir o clima
organizacional da empresa, onde os respondentes deveriam assinalar a opção que correspondesse
ao seu grau de concordância: “nunca, quase nunca, razoavelmente, quase sempre, sempre”.

A primeira questão obteve um maior índice das respostas “quase sempre” e “sempre”, deixando
transparecer que os colaboradores estão satisfeitos com os grupos de trabalho e com o

relacionamento que mantém com os colegas. Esse pode
ser um dos fatores que contribui para o baixo índice de rotatividade; é importante lembrar que o
bom relacionamento entre colegas não é algo que simplesmente acontece. A empresa precisa ter
estrutura organizacional, políticas e regras que propiciem esse ambiente. A mesma possui um
código de ética que deixa clara a maneira como os colaboradores devem se comportar em relação
aos colegas, aos administradores e aos clientes, o que certamente facilita a convivência.
O relacionamento com o supervisor imediato, envolve conceitos como motivação e liderança e é,
em grande parte, determinante do sucesso de cada área da organização. Quase 90% dos
respondentes assinalaram as opções “sempre” e “quase sempre”, porém é importante lembrar que
um bom relacionamento, não necessariamente denota ser eficiente e eficaz, apenas pode indicar
que a convivência é satisfatória. Em relação ao nível de clareza que os funcionários têm das

políticas da empresa, 48% assinalaram a opção “sempre” e 31% responderam que só entendem
“razoavelmente” o que pode significar que estejam percebendo atitudes contraditórias ou que
consideram incoerentes. As políticas estabelecem diretrizes gerais para a tomada de decisões;
entender as políticas da empresa e o porquê foram criadas, é fundamental para que os mesmos se
sintam parte da organização, para que sejam cumpridas e, mesmo revistas e melhoradas. Quanto
aos procedimentos e regras, procurou-se averiguar se eram claros; da mesma forma que as
políticas, as regras e procedimentos são diretrizes da empresa mas destinadas a ações
específicas. As regras e os procedimentos contribuem para o bom andamento das atividades e,
embora pareçam pouco relevantes, sendo a empresa um sistema, o que todos fazem interfere e
traz conseqüências para todo o processo; é, portanto, um resultado que não pode ser desprezado.
Na comunicação entre o supervisor e colaboradores, o percentual mais elevado foi de 51,50% para
“quase sempre”. Receber e comunicar informações são aspectos importantes do trabalho do
gerente. Questionou-se sobre a qualidade da comunicação, visto que os colaboradores dependem
das informações que lhes são repassadas para realizar um bom trabalho. Embora apenas 01
funcionário tenha afirmado que “quase nunca” há um bom nível de comunicação e 04 assinalaram
“razoavelmente”, é interessante a organização verificar o porquê dessas falhas de comunicação
para que possam ser corrigidas que, se não trabalhadas, tendem a se agravar com o tempo. Com
relação ao item facilidade para tomada de decisões relativas ao seu trabalho, 55% das pessoas
respondeu “sempre”. A tomada de decisão é o processo de identificar problemas e oportunidades e
de resolvê-los. É importante que os funcionários tenham um bom nível de eficácia nesse processo
para que possam alcançar ou mesmo superar suas metas. Constata-se que no caso da empresa, a
grande maioria dos funcionários (93%) afirma que “quase sempre” ou “sempre” tem facilidade para
tomar decisões relativas ao seu trabalho, o que pode ser considerado um alto índice; o que parece
também refletir o perfil dos funcionários que a empresa busca quando realiza processos de

recrutamento e seleção: a capacidade de tomar decisões é uma característica bastante valorizada
pela empresa.
A questão sobre a preocupação da empresa para com as pessoas procurou identificar a percepção
dos funcionários em relação à legitimidade desta; o percentual mais elevado foi “quase sempre”
(48%). Os funcionários são considerados hoje o maior patrimônio de uma empresa; a valorização
dos ativos intangíveis a cada dia se torna mais difundida, pois trata exatamente da conscientização
das empresas de que as pessoas devem ser seu maior diferencial competitivo. Entretanto, para que
os funcionários realmente contribuam com todo o seu potencial para a empresa, é necessário que
sintam-na como legítima. De acordo com os resultados dessa questão, parece que a organização
ainda precisa ajustar alguns pontos de sua estratégia, visto que 38% dos entrevistados assinalaram
as opções “quase nunca” e “razoavelmente”. Quanto ao sentir-se orgulhoso de trabalhar na

empresa, 27,50% responderam que “quase sempre”, sendo este o maior percentual obtido. Esse
sentimento de orgulho é um importante motivador e também um elemento integrador dos
funcionários com a organização, mas, é importante que a organização reflita sobre suas ações e
identifique quais fatores podem estar contribuindo para que esse índice não seja mais alto.
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Um fator bastante importante é o relacionado à existência de um ambiente de cooperação na

empresa. A presença desse fator normalmente torna o ambiente de trabalho mais agradável e
produtivo, portanto deve ser incentivado. Por vezes é necessário fazerem-se concessões em
benefício do todo e cooperar trará resultados à organização e a cada um, à longo prazo. As
respostas “sempre” e “quase sempre” no total alcançam 68,50% , o que indica que a empresa tem
feito bom trabalho na busca de um ambiente de cooperação, mas que há bastante ainda a ser feito,
visto que 23,50% foram para as alternativas “quase nunca” e “razoavelmente”. Em relação à

resolução adequada de conflitos que surgem no setor, as respostas assinalaram que 65,50% dos
funcionários estão “quase sempre” satisfeitos pela forma como os conflitos são resolvidos na
organização. No passado, a teoria administrativa procurou eliminar os conflitos das organizações,
por considerá-los sempre prejudiciais. Sabe-se que hoje os conflitos tanto podem ser positivos
quanto negativos, dependendo da forma como forem trabalhados pelos gestores. O que se
procurou averiguar na questão com relação às decisões que são tomadas na empresa, é se os
funcionários percebem justiça na forma como as mesmas são tomadas e se denotam eqüidade e
transparência, por parte da organização. Dos entrevistados, 45% assinalaram “quase sempre”, 01
assinalou “sempre” e 01 não respondeu. É importante investigar o porquê das respostas negativas,
podendo ser, talvez, reflexo de algumas variáveis como políticas internas, sentimento de pressão a
altos padrões de desempenho e outros.
Perguntados sobre se a organização fornece os instrumentos necessários para que seu

colaborador realize um bom trabalho, já que a falta destes pode dificultar a rotina dos funcionários,
além de gerar descontentamentos, em 31% dos casos, os funcionários estão insatisfeitos, sendo
que apenas 17% assinalaram a alternativa “sempre”. Uma das formas de sanar esse problema
pode ser ouvindo os colaboradores para descobrir do que têm sentido falta. Como são vários os

fatores que contribuem para a satisfação ou insatisfação no trabalho, considerou-se importante
fazer essa pergunta diretamente: “Você está satisfeito com seu trabalho?”. Ouvir essa resposta de
forma direta pôde ajudar a nortear o resultado final da interpretação comparando às outras
informações. Pode-se perceber que os descontentamentos são pontuais, não generalizados,
referindo-se a questões ou situações específicas.

Com relação a ser produtivo, questionou-se a percepção dos funcionários sobre sua própria
produtividade, que é um indicador da eficiência e da competitividade de uma empresa ou de um
departamento. A empresa observada busca constantemente atingir esse objetivo e para que possa
ser atingido, é importante que os funcionários tenham consciência do significado de produtividade e
do seu papel na busca da mesma. Identificar esses aspectos foi a finalidade da pergunta. A grande
maioria se considera produtivo (93%) “sempre” ou “quase sempre”. Convém avaliar se é apenas
uma percepção empírica ou têm padrões de comparação. No atual contexto, a sinergia tem um
importante papel que complementa a afirmação feita anteriormente de que as pessoas são o maior
patrimônio da empresa. Quando essas pessoas, além de se sentirem valorizadas ainda conseguem
trabalhar de forma harmoniosa e coesa, a organização tem em suas mãos um recurso
extremamente valioso. Não é um ideal fácil de ser atingido, pois as pessoas precisam atingir um
alto nível de maturidade para trabalhar de forma produtiva em grupo. Um percentual significativo de
funcionários (33,50%) assinalou as opções “quase nunca” ou “razoavelmente” em relação à união

do grupo de trabalho. Ressalta-se que obter melhoras nesse aspecto demanda bastante esforço e
uma estratégia bem definida; resta verificar se este objetivo faz parte do escopo da empresa. O

comprometimento envolve os sentimentos de lealdade à empresa, o desejo de permanecer e de se
esforçar caracteriza um bom nível de identificação do indivíduo com a empresa. Mais do que ouvir a

percepção dos funcionários, é preciso prestar atenção às suas atitudes e comportamentos para
aferir se estão realmente comprometidos. Nessa questão, 14% dos entrevistados não
responderam, talvez por não terem clareza do significado de comprometimento, ou por não
conseguirem se auto-avaliar nesse sentido.
Considerações Finais
A psicologia no ambiente organizacional pode abrir espaços, trocar idéias para resultar em
mudanças que beneficiem não somente à produtividade, mas também ao capital humano. É
inegável que primeiramente a empresa pode identificar as aptidões ou habilidades dos
colaboradores, desenvolvê-las e valorizá-las, para após pensar em produtividade. Uma equipe
motivada cumpre suas metas; um profissional descobre seu talento quando enfrenta desafios. Uma
pesquisa de clima revela ajustes a serem feitos e o resultado é um ambiente de trabalho agradável
envolvendo o homem nas suas dimensões física, psíquica e social, exercendo importante papel na
construção da subjetividade humana; embora a maioria das tarefas sejam mecânicas ou repetitivas
realizadas através de máquinas e computadores, apenas as pessoas têm a capacidade de inovar,
adquirir e somar conhecimentos, o que torna ainda mais decisivo o investimento nos colaboradores.
A psicologia nos diz que determinadas atitudes são evidenciadas por traços de caráter ou
personalidade, o que, mais do que um currículo faz a diferença na hora de tomar decisões,
cabendo ao profissional psicólogo identificar e promover tais talentos, realizando junto aos
colaboradores um trabalho de auto-conhecimento, ferramenta importantíssima para desenvolver
competências

como:

liderança,

competitividade,

comunicação,

criatividade,

sociabilidade,

persistência, disciplina, raciocínio lógico, autocontrole, decisão. O esforço do auto-conhecimento
vale a pena. Os diversos talentos são as maiores armas de um profissional: conhecê-los e cultiválos, seu maior patrimônio.
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Anexo I: Pesquisa de Clima Organizacional
Instruções: em relação aos itens, assinale a coluna que corresponde ao seu grau de concordância
com a observação.
N= nunca; QN= Quase nunca; R= Razoavelmente; QS= Quase Sempre; S= Sempre.
N QN R QS S
1. Você mantém bom relacionamento com seus colegas de trabalho?
2. Você tem um bom relacionamento com seu supervisor imediato?
3. As principais políticas da empresa são claras para você. (Obs.: políticas são diretrizes
amplas para mar tomar decisões e realizar ações).
4. Os principais procedimentos/regras da empresa as são claros para você? (obs.:referemse a ações que que devem ser tomadas em situações específicas).
5. Há um bom nível de comunicação entre o supervisor e os funcionários?
6. Você tem facilidade em tomar decisões relativas ao seu trabalho?
7. A empresa se preocupa de forma legítima com as pessoas?
8. Você sente orgulho em trabalhar na empresa?
9. Na empresa há um ambiente de cooperação?
10. Os conflitos que surgem entre as pessoas no seu setor são resolvidos
adequadamente?
11. As decisões tomadas pela empresa são justas?
12. A organização fornece os instrumentos necessários para que você realize um bom
trabalho?
13. Você se sente satisfeito com o seu trabalho?
14. Você se considera produtivo?
15. O seu grupo de trabalho é unido?
16. Você se sente comprometido com o alcance dos objetivos da empresa (Obs.:
comprometimento envolve sentimento de lealdade, desejo de permanecer e de se esforçar).

Percepção das agências de emprego quanto à recolocação de profissionais maduros no
mercado de trabalho
Luciane Orlando Raffa
Ana Isabel Bortolossi
(Brasil)

Resumo
A presente pesquisa pretendeu perscrutar a percepção das agências de emprego, entendidas como
as mediadoras entre mão-de-obra e mercado de trabalho, quanto às dificuldades encontradas para
a recolocação dos profissionais com idade igual ou superior a 40 anos. Para tanto, realizou-se um
levantamento junto a 40 agências de emprego, situadas na cidade de Jundiaí, Campinas e São
Paulo, a partir de um questionário elaborado pelas próprias autoras. Os resultados demonstraram
que apesar dos profissionais maduros serem compreendidos como preparados para o mercado de
trabalho, encontram muitas dificuldades de recolocação, principalmente em razão das empresas
privilegiarem uma mão-de-obra jovem e barata, sendo que as poucas recolocações não
contemplam as expectativas desses trabalhadores quanto ao salário, benefícios ou condições de
trabalho. Concluiu-se, então, que a recolocação destes profissionais não está condicionada à
indigência de qualificação profissional, mas a preconceitos e à redução de custos por parte das
organizações empresariais.
Palavras-chave: Mercado de trabalho; recolocação; profissionais maduros.

LA PERCEPCIÓN de LAS AGENCIAS DEL EMPLEO ACERCA DEL RECOLOCACIÓN DE
PROFESIONALES DE EDAD MADURA EN EL MERCADO DEL TRABAJO
La investigación presente investigó la percepción de las agencias del empleo, entendida como las
mediadoras entre la labor y mercado del trabajo, cuanto a las dificultades encontradas cuanto ala
recolocación de profesionales de 40 años o más. Logró una coleta cerca de las 40 agencias del
empleo, localizadas en la ciudad de Jundiaí, Campinas y São Paulo, mientras empezando de una
encuesta elaboraron por las propias autoras. Los resultados demostraron eso a pesar de los
profesionales más viejos se entiendan como preparados para el mercado del trabajo, ellos tienen
muchas dificultades para ser recolocados, principalmente en la razón del privilegio de las
compañías por una labor joven y barata, y los pocos recolocaciones no contemplan las expectativas
de esos obreros cuanto al sueldo, beneficios o condiciones de trabajo. Fue concluido que la
recolocación de estos profesionales no se condiciona a la poca calificación profesional, pero a los
prejuicios y ala reducción de costos por parte de las organizaciones comerciales.
Palabras-clave: mercado del trabajo; recolocación; profesionales más viejos.

Perception the employment agencies as to the outplacement of professionals of ripe age in the job
market
The present research searched the perception of the employment agencies, understood as the
mediators between labor and job market, as for the difficulties found to outplace 40 years old or
more professionals. It accomplished a rising close to the 40 employment agencies, located in the
city of Jundiaí, Campinas and São Paulo, starting from a questionnaire elaborated by the own
authors. The results demonstrated that in spite of the older professionals are understood as
prepared for the job market, they have a lot of difficulties to be outplaced, mainly in reason of the
companies privilege a young and cheap labor, and the few outplacements don't contemplate those
workers' expectations as for wage, benefits or work conditions. It was concluded that these
professionals' outplacement is not conditioned to the professional little qualification, but to prejudices
and the reduction of costs on the part of the business organizations.
Key-words: Job market; outplacement; professionals of ripe age.

O desemprego é um assunto que está sempre em pauta quer seja nas discussões acadêmicas, na
Psicologia, Sociologia, Educação, Administração, ou no cotidiano das pessoas. Segundo algumas
pesquisas o seu percentual atinge cento e oitenta milhões de trabalhadores no mundo todo, em
virtude das constantes mudanças e transformações que o mercado de trabalho tem sofrido nas
últimas décadas.
De acordo com Antunes (1995) a expansão sem precedentes na era moderna do desemprego
estrutural é, portanto, o resultado mais brutal dessas transformações que atingem o mundo em
escala global.
Neste sentido, a questão do trabalho vem à baila na tentativa de perscrutar não apenas a
incontestável diminuição de seus postos, mas também suas relações que têm infligido uma forçada
e rápida adaptação daqueles dependem da conquista do seu direito para garantir condições, ainda
que mínimas, de subsistência – os trabalhadores.
Existem diversas definições para o trabalho e para cada definição um determinado assunto pode
ser destacado.
Nos estudos sobre o trabalho, uma das formas de situá-lo é em relação ao sofrimento. De acordo
com Brant e Dias (2001) é comum fazê-lo recorrendo-se à raiz da palavra latina trabalho – tripalium

– instrumento utilizado nos escravos desobedientes; em relação à raiz da palavra inglesa labore labour – referência direta a uma situação penosa e de fadiga; ou ainda em relação à palavra
francesa travail - usada para se referir a um aparelho para conter animais durante a cirurgia.
Segundo estes autores este tipo de referência carrega em seu bojo o pressuposto básico de que o
homem estaria condenado por determinação de instâncias superiores ao sofrimento no trabalho.
No entanto, para Marx (1996), a produção, ou seja, o trabalho, é imediatamente consumo.

[...] consumo duplo, subjetivo e objetivo. O indivíduo, que ao produzir desenvolve suas faculdades,
também as gasta, as consome, no ato da produção, exatamente como a reprodução natural é um
consumo de forças vitais. [...] Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo,
opera-se um movimento mediador entre ambos. A produção é mediadora do consumo, cujos
materiais cria e sem os quais não terá objeto. Mas o consumo é também mediador da produção ao
criar para os produtos o sujeito, para o qual são os produtos (MARX, 1996, p. 31-32).
Segundo Heloani e Capitão (2003) o trabalho, neste sentido, configura-se como o representante da
força dos impulsos empregada pelo homem para executá-lo, para poder consumir ou não o que foi
produzido por ele, abrindo possibilidades de construção de subjetividades, as quais correspondem
a cada momento histórico, que possui, por domínio, uma forma de produção.
Todavia, independente das abordagens que concebem o termo trabalho, constam nos dados
históricos, que foi o modelo de administração adotado no pós-guerra dos anos vinte, ou seja, o
sistema Taylorista, que gerou uma dualidade entre patrões e empregados, resultando em uma
organização do trabalho extremamente autoritária, em que se prevalece uma dinâmica do poder
que ocasiona, na maioria das vezes, um desequilíbrio entre as relações de trabalho de uma
maneira global (KANAANE, 1995).
Cattani (1996) reforça essa idéia ao comentar que o trabalho como ato concreto, individual ou
coletivo é, uma experiência social por definição. Emancipação e opressão, prazer e tripalium
(tortura), alienação são suas dimensões ambivalentes, que não se reduzem à jornada laboral, mas
que incidem sobre a totalidade da vida em sociedade.
E a partir desta perspectiva, pode-se afirmar que os dilemas e as ambivalências aumentaram ainda
mais a partir dos anos noventa com a crise econômica recessiva que, em conseqüência,
desencadearam profundas transformações culturais, bem como no mundo do trabalho.
Hoje são raros os países que se podem dar ao luxo de não ter que enfrentar o inimigo chamado
desemprego. Ele já afeta a vida de pelo menos 180 milhões de profissionais ao redor do mundo. Se
forem considerados quem trabalha e ganha menos de 1 dólar por dia, o número é de 550 milhões.
Na Europa, o desemprego já é clássico em países como Espanha e França. Nos Estados Unidos,
com a desaceleração da economia desde 2001, ele surge como uma ameaça real. No Brasil, o
índice já bateu os 13% (LACERDA, 2004).
E em virtude deste alto índice de desemprego, houve uma outra importante mudança no mercado
de trabalho - a expansão do setor terciário. Como afirma Oliveira (2004, p. 35):
[...] foi o terciário o principal absorvedor da força de trabalho, responsabilizando-se, em 1999, por
76,8% da ocupação fluminense e 56,5% da brasileira e esse aumento ocorreu, principalmente,
pelos serviços de consumo individual, pelo comércio - estabelecido e ambulante - pelas atividades
sociais, e secundariamente, pelos serviços ao produtor.
Observa-se também nessa época o aumento significativo do setor informal, ou seja, do trabalho por
conta própria ou autônomo. Corroborando com esta afirmação Pastore (1999, p. 34) observa que:

Existe, porém, uma outra parte do mercado informal que diz respeito a empregados mesmo. Dentro
dos 48 milhões de pessoas que estão no mercado informal, cerca de 12 a 14 milhões são
empregados. Simplesmente não tem a carteira assinada, não são registrados. Mais uns 3,5 ou 4
milhões são empregados domésticos. Mais 3 milhões são operários da construção civil. Há
aproximadamente 1 milhão de empregadores na informalidade. E, ainda, 14 ou 15 milhões de
pessoas que trabalham por conta própria e não tem nenhum vinculo com a seguridade social
porque estão na informalidade completa.
Contudo, é possível também entender que o crescimento do setor informal constitui-se em uma
alternativa dos trabalhadores diante das limitações que encontram no atual mercado de trabalho
assalariado e formal.
Assim sendo, neste cenário em que se incluem os trabalhadores por conta própria, entendidos
como pertencentes ao ‘mercado de produto’ (SABÓIA, 1977), observa-se um comportamento
espacial diversificado segundo as características de cada região metropolitana e o seu grau de
inserção na economia regional, nacional e global. Por conseguinte, o que era chamado de emprego
atípico no passado como o trabalho por projeto, o subcontratado, o terceirizado, nos dias atuais
está se tornando cada vez mais típico (PASTORE, 1999).
De acordo com o IBGE nas áreas metropolitanas, do total das pessoas ocupadas, a participação
dos autônomos e dos empregados sem carteira, aumentou de 39,3%, em dezembro de 1990, para
48,0%, em agosto de 1996. Isto significa que, apesar dos direitos garantidos pela CLT, ocorreu uma
queda acentuada, mediante contrato de emprego, do grau de proteção dos trabalhadores
brasileiros. Essas mudanças ocorrem em sentido inverso do que seria esperado de um padrão
clássico de emprego gerado por um mercado de trabalho capitalista e moderno (BRASIL, 1996).
Todavia, esta crise experimentada pelo capital e suas respectivas respostas, como a reestruturação
produtiva e o neoliberalismo, que expressam a era da acumulação flexível, têm acarretado, entre
tantas outras conseqüências, profundas mutações no interior do mundo do trabalho, tais como a
precarização do trabalho e o desemprego estrutural (ANTUNES, 1995).
Diante deste cenário, uma importante questão emerge: Quais trabalhadores não têm encontrado
ocupação, têm se submetido à informalidade e/ou aos trabalhos precarizados?
De acordo com Inácio Bessa Pires, diretor técnico do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
(IDT), em vista do número crescente de jovens inseridos no mercado de trabalho, do aumento do
coeficiente de desempregados, da elevada ocupação via trabalho informal e o envelhecimento da
população, são as pessoas com mais de 40 anos que mais sofreram com a redução da oferta de
empregos (DIÁRIO DO NORDESTE, 1999).
Segundo este especialista a população economicamente ativa na faixa etária de 15 a 19 anos está
aumentando, o que pode ocasionar maior pressão sobre o mercado de trabalho das pessoas com
mais de 39 anos já na virada do século.
Esta situação, por sua vez, tem gerado uma culpabilidade nos profissionais maduros que, em
razão, de acreditarem possuir uma baixa qualificação profissional em relação aos mais jovens, e

para fugir da informalidade e das condições precárias de trabalho, desenfrearam uma corrida
frenética em busca de cursos profissionalizantes e universitários, com o intuito de corresponder aos
novos requisitos exigidos pelo mercado. Ou seja, passaram a buscar a famigerada
empregabilidade.
Todas estas mudanças que tiveram como agravante o desemprego, suscitaram um discurso no
mercado de trabalho, o qual propala a idéia de que os profissionais para continuarem trabalhando
ou para que tenham maiores chances de serem recolocados no mercado de trabalho,
necessitariam apresentar maiores habilidades e competências, ou seja, uma melhor qualificação
profissional.
Segundo Figueiredo (2001) estas habilidades constituem-se nos conhecimentos técnicos que a
pessoa deve possuir, enquanto que o conceito de competência está relacionado às qualidades
inatas na pessoa, entre elas a capacidade e a ousadia de correr riscos.
Por outro lado, Pastore (1999, p. 68) reafirmando essas discussões em torno do mundo do
trabalho, assenta que no futuro a capacidade das pessoas de resolverem problemas será a
característica mais valorizada, “[...] pouco adiantarão as credenciais e os diplomas. Contará a
capacidade do candidato. O domínio do conhecimento será essencial”.
Com essas atuais exigências surge também um novo conceito – empregabilidade. Um termo
recente que não consta ainda nos dicionários, porém de acordo com Minarelli (1995, p. 19) pode
ser entendido como uma nova configuração do mercado, na qual se espera que:
[...] você não procure emprego em uma organização, mas que desenvolva habilidades, serviços e
produtos para vendê-los a empresas e outras pessoas no mercado. Procure clientes. Se você tiver
atividades vendáveis, poderá trabalhar sempre. [...] É uma definição sucinta e pragmática de
empregabilidade.
O autor comenta ainda que o que sustenta o conceito de empregabilidade são seis pilares básicos:
adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, reserva
financeira e fontes alternativas e relacionamentos.
Contrariamente, estes sustentáculos indicam uma conformidade com os serviços terceirizados e
informais que impedem uma afirmação veemente de uma inclusão ou de uma recolocação no
mercado de trabalho formal, haja vista que o desenvolvimento de tais atividades quase sempre está
ligado à ilegalidade, às condições precárias de trabalho, subremuneração1, à exclusão dos direitos
trabalhistas, redução ou isenção de benefícios para fim de aposentadoria2, bem como colabora
para a diminuição dos investimentos em políticas públicas no país3. Do mesmo modo, a saúde do
trabalhador e a imprescindível reserva financeira estariam indubitavelmente comprometidas por
estas ínfimas condições laborais.
Por este mesmo descortino, cabe salientar que os conhecimentos técnicos que o trabalhador deve
possuir para ser considerado competente e empregável no mercado de trabalho estão intimamente
relacionados com a qualificação profissional exigida pela economia global e globalizante, no qual a
utilização da tecnologia e a ressignificação dos recursos garantiriam em primeira instância a

competitividade das organizações. E, ainda que Pastore afirme que diplomas e certificações serão
desnecessários, este discurso de (re) qualificação profissional tem encontrado amplo respaldo na
educação formal.
De acordo com Gajardo (1998 apud GOMES, 2002) esse novo cenário obriga a geração de
destrezas e capacidades indispensáveis para a competitividade internacional, no desenvolvimento
de estratégias e do potencial científico-tecnológico que permitam a formação de uma moderna
cidadania vinculada à competitividade dos países, à equidade e à democracia. Assim sendo, a
educação tem adquirido uma renovada centralidade, pois se espera que as novas gerações sejam
preparadas para trabalhar no marco de economias competitivas e modernas, bem como promova a
mobilidade social e a equidade sem descuidar da formação para a integração da vida nacional e
para a participação cidadã.
Ou seja, caberia à escola adequar-se a esta realidade.
[...] postulando uma educação e formação profissional que gere um ‘novo trabalhador’ – flexível,
polivalente e moldado para a competitividade. Diante das mudanças no mundo do trabalho,
mormente da crise estrutural do emprego, já não se pensa se quer em formar para o posto de
trabalho, mas formar para a empregabilidade (GOMES, 2002, p. 21).
Como citado anteriormente, em razão desta demanda do mercado, os trabalhadores têm se
responsabilizado pela iminência do desemprego e pela dificuldade de se reinserirem no mercado de
trabalho formal, vislumbrando na educação o único aporte para a resolução de seus problemas.
Este contexto pode ser claramente constatado nas falas de dois trabalhadores que foram
entrevistados em uma pesquisa realizada por Carvalho e Horta (2000) na fábrica da Fiat em Betim,
no Centro de Formação Profissional da Fiat Automóveis do Brasil-FIASA, e no Sindicato dos
Metalúrgicos de Betim, Bicas e Igarapé:
Morro de medo de alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber responder, não souber
fazer, me sinto um incapaz, não gosto de ser incapaz de nada. Eu procuro ajudar qualquer um, se
tiver no meu nível, se tiver disponibilidade para ajudar, tiver condição para ajudar eu procuro ajudar.
Quando eu não posso ajudar, eu me sinto um inútil... Tenho medo de ser mandado embora, de
perder o emprego... a gente tem receio, com o pacote, empresa fechando, demitindo, tenho medo
de perder o emprego. Não pode fugir disso, dessa preocupação, trabalho é sobrevivência. Se eu
ficar desempregado, como é que eu vou sobreviver? Igual aqui, eu estou ganhando o mesmo
salário, a FIAT está me valorizando, eu tenho que dar um retorno disso. É muito difícil eu conseguir
alguma coisa com a formação que eu tenho de segundo grau, melhor do que na FIAT.
Hoje em dia eu não sei, mas antigamente pelo que eu estudei muito pouca coisa serviu. A base que
você tem de ensino é muito pequena, para o trabalho mesmo, diretamente, um mercado do
conhecimento que te prepara um pouco, mas propriamente para o trabalho não... diploma não vale
nada. Todo empregador está procurando experiência. Se você não tem experiência, não serve,
você pode ter milhares de diplomas, se não tem experiência, acabou. Se a escola ao mesmo tempo
que desse o diploma para ele e formasse em alguma coisa sabendo fazer alguma coisa, acho que

seria melhor... Acho que é a principal coisa que o governo tinha que investir era na escola porque a
educação é tudo. Na escola, você consegue, num bate papo legal, o cara te orienta, te explica
como é o sistema, aí você vai tendo uma noção.
Neste entremeio, para atender às expectativas dos milhares de trabalhadores, com os discursos
articulados com o do mercado, como estes operários da Fiat, várias instituições de ensino têm se
adequado para ‘reduzir’ a distância entre o mundo do trabalho e a educação, como é o caso do
Senac4.
De acordo com Eduardo Ehlers, diretor de extensão do Centro Universitário Senac, esta instituição
foi uma das pioneiras, desde 1946, na criação de programas curriculares diretamente ligados à
realidade do mercado, sendo que para 2005 foi firmada uma parceria com a PUC5, com o
oferecimento de mais 12 novos cursos (ÉPOCA, 2004a).
Do mesmo modo, tem-se observado uma acirrada procura aos cursos de pós-graduação que,
segundo a Capes6 / MEC7, o número de alunos inscritos em mestrados e doutorados, em 1996,
passou de 10.499 para 27.630 e 2.985 para 8.094, respectivamente, no ano passado (um
crescimento de 171%) (ÉPOCA, 2004b).
Porém, é de suma importância ressaltar que o índice de desemprego também continua crescendo os números do IBGE indicaram um aumento do desemprego em grande escala a cada ano. Cerca
de 1,8 milhões de brasileiros não tinha trabalho em todo o país, em 1989. Em 2002, o número pulou
para 7,9 milhões (POCHMANN apud FREIRE, 2004) -; e de acordo com os dados do SEADE8
(2004) os acréscimos da taxa de desemprego, quanto aos níveis de instrução, atingiram de forma
mais intensa os homens com ensino superior completo (13,2%) comparando-se a quaisquer outros
níveis de escolaridade.
Diante deste panorama, observa-se um paradoxo – o mercado de trabalho justifica o desemprego
pela falta de qualificação profissional. O desenvolvimento desta qualificação está a encargo das
instituições de ensino. Estas, por sua vez, se reestruturaram e se adequaram para atender às
exigências do mercado. Os trabalhadores têm acreditado nestas tais exigências e estão (re)
ingressando aos bancos escolares. Porém, o aumento do percentual de desemprego, quanto aos
níveis de instrução, tem atingido de maneira mais patente àqueles com ensino superior.
Como resposta à esta questão Carvalho e Horta (2000), refletindo a respeito da supracitada
pesquisa realizada na Fiat, ponderam que o nível de instrução tende a elevar, e mesmo de uma
forma geral se forma uma cultura técnica valorizável. Porém, é preciso saber distinguir no mundo
do trabalho entre uma certa confusão conceitual, entre saber, saber técnico, saber fazer,
performances exigidas e competências adquiridas, para se refletir sobre a questão da qualificação.
Hoje as exigências para o posto não correspondem às exigências técnicas do posto. As
contradições parecem aumentar, sobretudo na relação entre os saberes técnicos e os saberes de
gestão, que apesar dos esforços para se juntarem, correspondem, em termos hierárquicos
diferenciados, aos papéis de poder. Assim novos saberes aparecem cada vez mais imprimidos em
dispositivos técnicos. Todavia, a maior parte das análises demonstra que os problemas colocados

pelas novas tecnologias e pela técnica são raramente de caráter puramente técnico, mas revela as
condições mentais e sociais de sua utilização, seja das relações entre as instalações, da gestão
das panes, dos imprevistos, ou mesmo a dificuldade de otimização das performances, são sempre
os modos de organização do trabalho e os problemas resultantes de seu controle que estão em
questão.
Estamos diante da mobilização crescente de funções complexas e conhecimentos implícitos ainda
pouco conhecidos que representam um desafio para as ações de formação, sejam elas
empresariais, governamentais [...]. Estes conhecimentos insuspeitos que são produzidos hoje sob
estas novas tecnologias de gestão podem ser considerados como indicadores de mudanças
significativas na diferença entre o real e o prescrito da atividade. Isso nos aponta uma questão
epistemológica importante sobre o poder de emancipação que os próprios conceitos operam.
Questão epistemológica, mais operacional também, pois é preciso tomar conhecimento da
produção do saber no trabalho e sobre o trabalho e estar atento aos mecanismos de dominação
específicos que garantem as relações de poder hoje transformadas em verdadeiras técnicas de
poder através do controle e manipulação das tecnologias e das decisões estratégicas (CARVALHO
e HORTA, 2000).
Em suma, os saberes que se produzem sobre o trabalho são dispositivos de controle e poder que
se instrumentalizam através das novas formas de gestão, que desencadeiam um descompasso em
relação ao saber no trabalho. Este último, por conseguinte, é produzido no trabalho, não
justificando uma qualificação profissional pelas vias da educação formal para reduzir o índice de
desemprego.
Sendo assim, o profissional maduro, com ampla experiência adquirida no exercício de suas
funções, deveria estar em posição privilegiada no mercado de trabalho. Contudo, o que se constata
é mais uma circunstância contraditória.
De acordo com Silveira (2004), em matéria na Revista VOCÊ S/A, publicação bastante popular na
área empresarial, o mercado tem descartado os profissionais com mais de 45 anos. Dos mais de
380.000 funcionários das organizações classificadas no Guia EXAME-VOCÊ S/A As melhores
Empresas para Você Trabalhar, edição 2004, 9% têm entre 45 e 55 anos e apenas 1% tem mais de
55 anos.
Da mesma forma Laerte, economista responsável pelo estudo realizado pelo Departamento de
Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (SP) a respeito do índice de
desemprego de trabalhadores com idade entre 40 a 65 anos, constatou que os dados referentes a
julho de 2002 indicaram que 15,7% da PEA9 de 115.531 encontram-se desempregados, ou seja,
cerca de 18.134 desempregados em Campinas nessa faixa de idade. Sendo que, na Região
Metropolitana de Campinas, este percentual está em 14,8% da PEA de 279.010 trabalhadores,
redundando 41.210 desempregados (CORREIO POPULAR, 2002).
Esta tendência do mercado também pode ser identificada nos estudos realizados pela SEADE
(2004), em 2003, na Região Metropolitana de São Paulo.

Tabela I. Taxas de Participação, por Sexo, segundo Faixas Etárias – Região Metropolitana de São
Paulo – 2003.

Faixas etárias

Mulheres

Homens

10 a 14 anos

4,8

7,4

15 a 17 anos

40,3

45,1

18 a 24 anos

75,4

88,2

25 a 39 anos

75,5

94,4

40 a 59 anos

60,3

85,3

60 anos e mais

12,9

34,7

Total

55,1

73

Fonte: SEP. Convênio SEADE – DIEESE. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED (apud
SEADE, 2004).
SEP- Secretaria de Economia e Planejamento – São Paulo.
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e estudos Sócio-Econômicos.
Estes dados demonstram que grande parcela da população que hoje se encontra desempregada se
constitui de profissionais maduros, com 40 anos e mais, que apesar de possuírem experiência no
mercado de trabalho, são mais afetados quando comparados à fração mais jovem.
Minarelli (1995, p. 31) entende que estes profissionais deveriam se ajustar aos ‘novos tempos’ e
não deixar a encargo do empregador os assuntos de ‘sua responsabilidade’10.
[..] profissionais honestos, competentes em suas respectivas áreas de atuação, mas que deixam de
entrar em sintonia com os novos tempos e acabam confiando os assuntos de sua responsabilidade
a terceiros. Confiam ao empregador a sua carreira. Quando o emprego é retirado, esse profissional,
seja homem, seja mulher, teme não encontrar outro local de trabalho. Principalmente se já passou
dos 40 anos. De maneira sutil ou declarada (MINARELLI, 1995, p. 31).
Porém, como foi possível observar, não se trata de tomar ou não as rédeas da própria carreira, mas
talvez enfrentar uma configuração de mercado enxuto que se esconde atrás da necessidade de
qualificação profissional, haja vista que os postos de trabalho têm diminuído progressivamente, com
o intuito de legitimar o desemprego e a marginalidade de profissionais que parecem não condizer
com a moderna economia global, como pôde se identificar na afirmação de Minarelli – “profissionais
honestos [...] que deixam de entrar em sintonia com os novos tempos [...]”.

Da mesma forma, uma outra inclinação do mercado que se refere ao pagamento de salários cada
vez menores ou abaixo do mínimo, demonstra que as organizações pretendem reduzir custos com
seu quadro funcional em detrimento das possibilidades de participação e desenvolvimento dos
profissionais, seja a partir dos conhecimentos técnicos ou de gestão.
Todavia, este tipo de comportamento das organizações além de gerar um ciclo vicioso pelo baixo
poder de consumo da população, incentiva o setor informal, o qual colabora para a manutenção de
unidades pouco produtivas que, conseqüentemente, impedem o desenvolvimento integral da
economia no país.
Afiançando esta afirmação Tamer (2004) assevera que a existência de práticas informais é,
inclusive, uma das formas de distorção da concorrência, causando custos mais elevados para as
empresas que operam na economia formal. Estas distorções à concorrência perpetuam a
subsistência de unidades de baixa produtividade, ao invés de favorecer a expansão das unidades
formais mais produtivas. Sendo assim, retardam o desenvolvimento pleno da economia, mantendo
as nações em que a prática da informalidade é extensa em um nível de produtividade abaixo
daquelas nações em que a informalidade é menor.
Um exemplo deste panorama, em relação ao profissional de 40 anos e mais, é a observação de
Pastore (2001, p. 88):
Eu tenho um vizinho de 54 anos que foi despedido há dezoito meses onde era contador chefe.
Tinha 400 empregados sobre sua tutela e ganhava 3.500 por mês. Ele foi despedido e não arranja
outro emprego de contador por que para uma empresa ele custaria sete mil reais.
É óbvio que o argumento deste autor implica também os altos encargos sociais recolhidos pelo
empregador, entretanto, ele legitima o índice de desemprego e incentiva a informalidade.
Um outro dado de grande importância a ser ressaltado e que ajuda a manter esta situação viciosa:
baixo poder aquisitivo da população - menor consumo - redução do crescimento e desenvolvimento
das organizações – demissões e baixos salários – baixo poder aquisitivo... -, é a diminuição de
aplicações em políticas públicas pelo Estado, em virtude da informalidade e dos baixos salários,
como foi oportunamente assinalado.
O empobrecimento da população eleva, por sua vez, a precarização das condições de vida,
exigindo mais e mais a intervenção do Estado, seja em investimentos nos sistemas de habitação,
saneamento, educação, saúde etc.
Todavia, em relação aos profissionais maduros, objeto de estudo da pesquisa em tela, os cômputos
do Caderno Dinheiro do jornal Folha de São Paulo (2003) demonstraram que esse quadro está
apresentando uma ‘mudança’, pois desde 2002 algumas empresas estão voltando a recontratar
pessoas na faixa etária dos quarenta anos. Algumas redes de supermercado, lanchonetes planos
de saúde, agências de empregos estão ‘investindo’ nesses profissionais11. No Bob's12, por
exemplo, a concorrência foi mais alta que a maioria dos concursos vestibulares: eram dez vagas
iniciais e cerca de 500 pessoas fizeram a inscrição, o que dá 50 por vaga. O projeto era ainda um

piloto e a experiência estava restrita ao Rio de Janeiro, mas existia a intenção de implantá-lo
definitivamente, caso a prática fosse bem-sucedida.
Ou seja, as empresas demonstraram disposição para contratar profissionais maduros para vagas
que, como se pôde perceber, eram de pequeno escalão e, provavelmente de baixos salários. Pois,
como já foi argumentado, a experiência, o saber no trabalho, é de extrema importância para as
organizações, assim como a redução dos custos.
Um exemplo notório deste cenário de apropriação do saber a um baixo custo é um anúncio de
vagas para Assistente de Marketing e Recursos Humanos, divulgado no jornal Estadão13:
“Oportunidade para quarentões aposentados ou quase [...]. Experiência mínima de 10 anos [...]”.
De acordo com Marshal O. Raffa, gerente da Manager Assessoria em Recursos Humanos, o cargo
de assistente corresponde ao nível de analista ou trainee, dependendo da cultura e estrutura da
empresa, e seu valor de mercado está em torno de R$ 1200, 00 a R$ 1500,0014 .
Ora, se o mercado de trabalho têm exigido qualificação profissional, se o percentual de
desempregados está aumentando, atingindo, em especial, homens com grau de instrução superior,
se é evidente a dificuldade de recolocação, principalmente, do profissional maduro, porém as vagas
que estão sendo disponibilizadas são para estes profissionais com muita experiência, porém os
níveis dos postos de trabalho são baixos, - qual é a real perspectiva do mercado de trabalho para
os profissionais de 40 anos e mais?
Para subsidiar o levantamento das possíveis respostas para esta problemática foram escolhidas as
agências de emprego, consideradas as intermediárias do mercado de trabalho e a mão-de-obra15,
ainda que se saiba que seus serviços sejam cobrados, e que possam direcionar os resultados
desta pesquisa para a população mais privilegiada.
Objetivos
O objetivo do presente estudo foi verificar qual a percepção das agências de emprego quanto à
recolocação dos profissionais maduros, tendo em vista que estas empresas são compreendidas
como intermediárias do mercado de trabalho e mão-de-obra. Neste ínterim, pretendeu-se verificar:
- quais são as dificuldades para a recolocação;
- como as agências definem este profissional;
- qual a média da procura destes profissionais para recolocação;
- qual a média de recolocação atingida por esta demanda;
- se as condições de trabalho (salário, benefícios etc.) correspondem às expectativas da demanda.
Método
1.

Amostra

A pesquisa foi realizada com 40 agências de emprego, situadas na cidade de Jundiaí (6), Campinas
(12) e São Paulo (22) que desenvolviam atividades de recrutamento, seleção e recolocação de
pessoal.

1.

Material

Foi elaborado um questionário com 5 perguntas abertas, pertinentes aos objetivos da pesquisa:
- Vocês encontram dificuldades para recolocar profissionais com idade igual ou superior a 40 anos?
Caso sua resposta seja positiva, enumere as dificuldades.
- Como vocês poderiam definir o profissional de idade madura?
- Qual a média da procura desses profissionais que buscam recolocação?
- Qual a média de recolocação que vocês conseguem atingir para esta demanda?
- Quanto à remuneração, benefícios e condições de trabalho, a recolocação atinge as expectativas
da demanda?
1.

Procedimento

A escolha das agências de emprego foi realizada de forma aleatória, sendo que a efetiva
participação no estudo se deu a partir do de acordo de cada agência.
Quanto à aplicação do questionário, as agências que se disponibilizaram responder ficaram de
porte do material, o devolvendo, devidamente respondido, em data previamente estabelecida.
Resultados
Com o intuito de analisar as respostas dos questionários, utilizou-se primariamente a análise de
conteúdo, a qual forneceu meios para categorização. Posteriormente, os termos foram tabulados e
avaliados com base na freqüência de respostas.
Análise dos dados
Tabela 1. Existência de dificuldades de recolocação de profissionais maduros.

N

%

SIM

35

87,5

NÃO

5

12,5

De acordo com a tabela 1, foi possível observar que de maneira geral as agências de emprego
encontram dificuldades para recolocar profissionais com idade igual ou superior a 40 anos (87,5%).

Tabela 2. Dificuldades para recolocação dos profissionais maduros.

Dificuldades

N

%

As empresas preferem jovens pelo dinamismo

25

17,0

Jovens são privilegiados por perceberem salários mais baixos

26

17,7

Falta de qualificação profissional

8

5,44

Necessidade de maior resistência física para o trabalho

2

1,4

As empresas preferem profissionais com facilidade para aceitar ordens

22

15,0

As empresas preferem profissionais mais criativos

20

13,6

As empresas preferem profissionais mais motivados

19

12,9

As empresas preferem profissionais menos resistentes às mudanças

25

17,0

Total

147

100,0

Observava-se na tabela 2 que são inúmeras as dificuldades encontradas pelas agências de
emprego. Todavia, é plausível afirmar que estes dados referem-se, em sua maioria, aos
estereótipos relativos a idade (76,9%), pois apenas 5,44% correspondem à qualificação profissional
e 17,7% apontam para a necessidade de reduzir custos, contratando jovens com salários mais
baixos.
Tabela 3. Como as agências de emprego definem os profissionais maduros.

Definição

N

%

Preparados para o Mercado

25

11,5

Competitivos

4

1,8

Experientes

37

17,1

Responsáveis

35

16,1

Organizados

37

17,1

Desmotivados

23

10,6

Intransigentes

22

10,1

Resistentes às mudanças

34

15,7

Total

217

100,0

Em relação à tabela 3, observa-se que 63,6% das respostas referem-se a uma concepção positiva
dos profissionais maduros, sendo que destas 11,5% aplicam-se à preparação para o mercado de
trabalho, ou seja, 62,5% (N= 25) das agências de emprego acreditam que estes trabalhadores
sejam preparados para o mercado de trabalho.
Tabela 4. Média de procura por recolocação dos profissionais maduros.

Média de Procura

N

%

Em torno de 50%

37

92,5

Depende do Mercado

3

7,5

Total

40

100,0

Avaliando a tabela 4, observa-se que 92,5% das agências de emprego afirmaram que a procura por
recolocação no mercado de trabalho por profissionais maduros é bastante alta, isto é, cerca da
metade dos profissionais que procuram este serviço estão na faixa etária de 40 anos.
Tabela 5. Média de Recolocação dos profissionais maduros.

Média de Recolocação

N

%

20% de recolocação

18

26,1

25% de recolocação

12

17,4

50% de recolocação

10

14,5

90% de recolocação de executivos

5

7,2

90% de recolocação de mão-de-obra não especializada

24

35,0

Total

69

100,0

Na tabela 5 observa-se que a recolocação dos profissionais maduros no mercado de trabalho é
baixa, isto é, menos da metade dos profissionais que procuram este serviço não é recolocada,
exceto àqueles que não se constituem em mão-de-obra especializada conseguem obter um índice
de 90% de recolocação, de acordo com 24 agências de emprego (60%). No que concerne à alta
recolocação de executivos (90%) foi apontada pelas agências que afirmaram não encontrar
dificuldades de recolocação, porém, até para estas a recolocação de outros profissionais de
maneira geral não demonstrou um resultado tão otimista (50%).
Tabela 6. Remuneração, benefícios e condições de trabalho, conseguidas com a recolocação,
referentes às expectativas dos profissionais maduros.

N

%

SIM

11

27,5

NÃO

29

72,5

Nota-se que segundo a tabela 6, a remuneração, benefícios e condições de trabalho, não atingem
às expectativas da demanda (72,5%) e apenas 27,5% afirmaram contemplar os anseios do
trabalhador, porém 7 agências vincularam suas respostas aos direitos da CLT, ou seja, a satisfação
das expectativas do trabalhador estaria relacionada ao trabalho formal, com carteira assinada.
Conclusões
Acordados com um discurso de mercado, os profissionais buscam cada vez mais a tão proclamada
qualificação profissional e voltam aos bancos escolares, a fim de terem maiores chances de
emprego e estarem incluídos no tecido social. Contudo, como afirmou Carvalho e Horta (2000), é
preciso saber distinguir no mundo do trabalho uma certa confusão conceitual, entre saber, saber
técnico, saber fazer, performances exigidas e competências adquiridas, para se refletir sobre esta
questão.
Como se pode constatar, o saber no trabalho realmente não exige qualificação profissional pelas
vias da educação formal, mas se constitui em um saber produzido no trabalho, no desenvolvimento
das funções laborais. Por isso, os profissionais maduros foram avaliados pelas agências de
emprego como preparados para o mercado, pois a experiência adquirida durante anos dentro das
organizações forjou as habilidades e competências necessárias para resolver as questões do dia-adia na empresa.
Por outro lado, o desemprego e as novas tecnologias impulsionam esses trabalhadores a
acreditarem que o saber sobre o trabalho seja imprescindível em uma economia globalizada, em
que a velocidade das informações que precisam urgentemente ser transformadas em produtos,

garantindo a competitividade das organizações, necessite de novos e melhores saberes que
afiançarão, em última instância, a sua inserção e manutenção no mercado formal.
Todavia, a certeza de recolocação, como se pode observar está em postos de trabalho que não
exigem qualquer especialização, ou seja, cargos hierarquicamente baixos, cujas funções não
requerem prévios conhecimentos.
Segundo Pochmann (1999) das 13,6 milhões de pessoas aptas a ingressar no mercado de
trabalho, apenas 8,5 milhões obtiveram acesso a algum posto de trabalho. Registrou-se a cada ano
uma média de 517 mil desempregados. O ano de 1999 fechou com uma estimativa de 7,7 milhões
de pessoas desocupadas. E ao contrário do que o senso comum indica, a taxa de desemprego tem
sido menos expressiva para pessoas com um ano de acesso à educação do que para aquelas com
escolaridade entre 4 e 7 anos, isto porque a natureza das ocupações que têm sido criadas são
pouco associadas a postos de trabalho de qualidade referentes ao novo paradigma tecnológico, e
mais vinculadas às formas de reprodução e produção de meios de sobrevivência.
Assim, a alta procura para a recolocação de profissionais de idade madura é justificada
principalmente pela real diminuição de postos de trabalho, sendo que a remuneração, benefícios e
condições de trabalho não vêm a atender às expectativas da demanda, não pela pouca
qualificação, mas porque frente a uma procura por empregos tão elevada e uma oferta tão baixa, as
empresas sentem-se à vontade para reduzirem seus custos a partir da remuneração do seu quadro
funcional.
Na Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, de acordo com o SEADE (2004) o rendimento
anual médio de homens e mulheres ocupados no período de 2003 decresceu cerca de 6%,
mantendo a tendência de declínio dos últimos 6 anos.
Seguindo por este mesmo descortino, as dificuldades de recolocação do profissional maduro
apontadas pelas agências indicaram que a contratação de jovens é privilegiada por se constituírem
em uma mão-de-obra barata, e não por se comporem em um grupo de melhor qualificação
profissional. Além do mais, as questões relativas aos preconceitos e estereótipos da idade
mostraram-se preponderantes nas argumentações quanto às possibilidades de recolocação.
Estes dados vêem coincidir com a observação de Pastore (2001, p. 88):
Eu tenho um vizinho de 54 anos que foi despedido há dezoito meses onde era contador chefe.
Tinha 400 empregados sobre sua tutela e ganhava 3.500 por mês. Ele foi despedido e não arranja
outro emprego de contador por que para uma empresa ele custaria sete mil reais.
E lembrando que na Constituição no Art. 7, Inciso XXX, dispõe: “proibição de diferença de salários,
de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”
(BRASIL, 1988), como foi possível constatar, a matéria não está sendo cumprida, pois o mercado
tem se baseado em critérios de discriminação etária nos processos admissionais, ainda que de
forma velada.
Assim sendo, o número crescente de jovens inseridos no mercado de trabalho, a elevada ocupação
via trabalho informal e a diminuição progressiva dos postos de trabalho, resultaram no sofrimento

da redução de ofertas de empregos, em especial, das pessoas com mais de 40 anos. Os resultados
demonstraram que apesar desses profissionais serem compreendidos como preparados para o
mercado de trabalho, encontram muitas dificuldades de recolocação, principalmente em razão das
empresas privilegiarem uma mão-de-obra jovem e barata, sendo que as poucas recolocações não
contemplam as expectativas desses trabalhadores quanto ao salário, benefícios ou condições de
trabalho. Conclui-se então, que a recolocação destes profissionais não está condicionada à
indigência de qualificação profissional, mas aos preconceitos e à redução de custos por parte das
organizações empresariais.
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Notas
1 De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2204) observou-se uma
elevação do número de pessoas subremuneradas, ou seja, que recebem remuneração média por
hora de trabalho inferior ao valor do salário mínimo. Este número representava no mês de junho

mais de 15% da ocupação total (2,93 milhões de trabalhadores) que, em relação a junho de 2003,
demonstrou uma expansão de 18,3%.
2 Segundo o Ministério da Previdência Social somente 40% dos trabalhadores colaboram para a
seguridade social. Ou seja, 60% não têm cobertura (KREIN, 2001).
3 Como exemplo das conseqüências destas atividades nas políticas públicas, pode se citar a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a qual 99,3% estão
vinculadas à contribuição da folha de pagamento; a redução do depósito do Fundo de Garantia do
(FGTS) que provoca uma queda significativa da única fonte de financiamentos públicos de
saneamento e habitação voltados para a população de baixa renda (FREITAS, 1998 apud KREIN,
2001).
4 Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional.
5 Pontifícia Universidade Católica.
6 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
7 Ministério da Educação.
8 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.
9 População Economicamente Ativa.
10 Grifos nossos.
11 Grifos nossos.
12 Loja fast-food, arregimentada por sistema de franquias.
13 Cf. Estadão – Classificados (01/02/2004).
14 Informação verbal.
15[As agências de emprego] trabalham como intermediárias entre o trabalhador recrutado e
selecionado e a empresa que precisa contratar um empregado efetivo. Atualmente, a maioria
dessas agências atuam na recolocação de profissionais de nível superior (engenheiro,
administrador, executivo etc.) (SETP – SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO
SOCIAL – ESTADO DO PARANÁ, [200-]).

Representación y mimesis
Horacio González

Instituto de Investigaciones Psicológicas
Universidad Veracruzana (México)
Irene Marquina

Dirección General de Investigaciones
Universidad Veracruzana (México)

Resumen
Este trabajo analiza las relaciones entre los conceptos de representación y de mimesis. Este último
constituye una de las raíces históricas del primero. Esas relaciones son discutidas en los ámbitos
de la pintura, la literatura, la plástica espacial y la cultura. El escrito revela cómo el concepto de
mimesis yace detrás de la tesis del “lenguaje del arte”, insta a analizar posturas contrarias e invita a
cuestionar discursos que suponen un paralelismo entre representación cognoscitiva, arte y realidad.
Descriptores: representación, cognición, mimesis, arte, cultura.
Abstract
This work analyzes the relationships between the concepts of representation and mimesis. The
latter is one of the historical roots of the first one. These relationships are discussed in the fields of
painting, literature, spatial aesthetic and culture. This article reveals how the concept of mimesis is
behind the thesis of the "language of art", urges to analyze the contrary positions and invites to
question discourses that suppose a parallelism among cognitive representation, art and reality.
Descriptores: representation, cognition, mimesis, art, culture.

Introducción
Las raíces históricas del concepto psico-sociológico de representación son anteriores a la
propuesta de Durkheim (1898), de un proceso y de una unidad de análisis social con ese explícito
título. Para entonces Schopenhauer (2002) ya había abordado el tema. Aun así, la efervescencia de
su uso y de su mención, dentro de ese mismo análisis, data de la década de los sesenta, del siglo
ahora pasado (Abric, 2001; Moscovici, 1981).
De acuerdo con Van Oort (2003), a pesar de que el concepto de representación yace en el centro
del debate acerca de la capacidad de las perspectivas cognoscitivistas (término por él utilizado),
para instaurarse como método de investigación dentro de las humanidades, esas perspectivas no
han planteado el problema del origen histórico del concepto, y tampoco han planteado el problema
del papel desempeñado por la representación en la construcción o desarrollo de la cultura y del arte
(Van Oort, 2003, pp. 237-239).

La literatura producida a partir de los años sesenta, acerca del proceso y del concepto de

representación, es relativamente abundante. Sin embargo, como lo señala Van Oort, la discusión
acerca de los orígenes históricos del concepto y por lo tanto, la discusión acerca del curso o cursos
seguidos por sus raíces históricas, es escasa y cuando ha aparecido, excepto en trabajos
excepcionales, como el de Lefebvre (1983), ha sido relativamente esquemática, como lo muestra el
trabajo de Anderson (1995).
El concepto de mimesis es una de las raíces históricas de ese concepto (Mathijs y Mosselmans,
2000). Ambos conceptos han estado enlazados al concepto de semejanza y por la vía del concepto
de mimesis, el concepto de representación se enlaza al problema de la expresión y de la
experiencia artística, y al problema de la cultura.
Ahora, la noción de mimesis surge por aquí o por allá, de manera aislada y esporádica, en el
análisis social (Granados, 2005; Mathijs y Mosselmans, 2000; Mortensen, 2005).
Aquí no revisamos exhaustivamente la literatura dedicada al concepto de representación. Tampoco
revisamos exhaustivamente la literatura que rastrea el curso histórico de ese concepto, hasta el
concepto de mimesis. Sólo esbozamos la problemática general implicada por este último. En el
mismo sentido, aquí únicamente delineamos el problema planteado al análisis del arte, por el
concepto de representación mimética y por el enlace que él establece entre el discurso literario, la
pintura y, en el caso de Greimas (1976), la plástica espacial.
El análisis de la problemática de la representación y de sus límites ha alcanzado cierta madurez en
el campo de la crítica literaria. Gergen ha destacado ya la importancia que ese análisis puede tener
respecto de la teorización psico-sociológica (Gergen, 1996, pp. 58-64).
La riqueza y complejidad de la literatura publicada acerca del concepto de representación dentro de
ese campo y dentro del campo de la teoría del arte ameritan una extensión y profundidad que aquí
no podemos ofrecer. Trabajos explícitamente dedicados a la relación entre mimesis, representación
y arte, como los de Adorno, Benjamín, Gombrich, Heiddeger y otros muchos más, merecen cada
uno, un respectivo tratamiento que no puede ser ofrecido en este escrito (Huhn, 2003).
Mimesis y Representación.
Detrás de la idea, actualmente asumida como ‘lugar común’, que enlaza sin mayor cuestionamiento
al lenguaje y al mundo, yace la idea de que el primero representa al segundo. Ambas ideas han
estado presentes en las discusiones acerca de las relaciones entre discurso científico y realidad, y
en las discusiones acerca de las relaciones entre expresión artística y realidad. A mediados del
siglo ahora pasado, Goodman argumentaba que las obras de arte debían ser consideradas como

significantes que, desde sistemas o estructuras de signos, hacen referencia a entidades ubicadas
dentro del mundo. El significado de esas ‘expresiones’ que pueden ser formuladas dentro del
‘lenguaje del arte’, diría Goodman, está en el mundo y en los objetos que lo pueblan (Goodman,
1976; McIver Lopes, 2000, pp. 227-228; Robinson, 2000, pp. 213-214). Ese significado es
estrictamente referencial, en el sentido fregeano de este último término. En tanto que significado de

una palabra, la referencia es, para Frege (1978), el apuntar o ‘referir’ a objetos existentes en el
mundo.
Por la vía del enlace lenguaje-mundo, las raíces históricas del concepto de la representación
alcanzan la noción de mimesis. En la Grecia antigua esa noción era entendida como una
semejanza representacional. Ella designaba la representación teatral intencionalmente ejecutada
por los mimos (actores). A partir de Platón y sobre todo de Aristóteles, esa noción adquirió un
carácter central en la reflexión filosófica, y no sólo como uno de los conceptos básicos de la filosofía
de la estética casi a todo lo largo de su historia, sino como una idea subyacente —oculta pero
central— al concepto de representación, sostenido en la filosofía social contemporánea. Foucault
(1968), por ejemplo, dedica dos capítulos distintos de su libro Las Palabras y las Cosas, al
problema de la representación: el tercero (pp. 53-82) y el séptimo (pp. 213-244). El primero analiza
el concepto de representación (literaria y pictórica) como una forma de semejanza o como una
forma de representación mimética. El segundo incursiona en el análisis de la presencia del
concepto de representación en distintas ciencias sociales del siglo XIX, en particular en la historia y
en la economía.
En Platón, el mundo está poblado de objetos que representan ideas o esencias inmutables. Esa
representación es ‘presencia’ o ‘participación’. Esto es, las esencias inmutables están ‘presentes’ o
‘participan’ miméticamente en los objetos que pueblan el mundo, pero esta ‘presencia’ o
‘participación’ es incompleta e imperfecta. Nuestro conocimiento del mundo, en tanto que
representación mimética, es incompleto e imperfecto, porque el mundo es una representación
mimética incompleta e imperfecta de la idea inmutable que en él está ‘presente’ o que en él
‘participa’.
La imperfección e incompletud de la representación mimética, otorga una connotación negativa al
conocimiento. Así entendido, el conocimiento es tan sólo una versión imperfecta, tanto de las ideas
inmutables, como de los objetos en los cuales ellas ‘participan’ o están ‘presentes’ (Platón, 1988,
Libro XX, p. 472).
Las re-presentaciones, esto es, las presentaciones que repiten la realidad, ofrecidas por los espejos
o actualmente la fotografía, el video o el cine, parecen contradecir la tesis de la imperfecta relación
entre representación mimética e idea inmutable. Esas re-presentaciones parecen repetir “uno-auno” la realidad, sea ésta la que sea. Es más, si esta última es reconocible en lo que esas representaciones nos ofrecen, lo es porque éstas poseen una capacidad de mimesis y sobre todo,
porque la realidad —y su esencia inmutable— es justamente lo que las re-presentaciones nos
ofrecen (Cook, 1986; Status, 1993).
Sin embargo, para Platón los espejos meramente producen una apariencia de la realidad, y los
artesanos y los artistas también producen apariencias. Sus obras no plasman esencias, ellas son
inferiores a los originales encontrados en el mundo y peor aún, esos originales son, a su vez, meras
copias de ideas esenciales e inmutables. Por tanto, el conocimiento y el arte son representaciones
de representaciones, siempre limitadas a ser mimesis de mimesis (Platón, 1988, Libro XX, p. 472).

Platón nos ofrece dos universos representacionales (Konstan, 2004), el de la mimesis ligada a las
ideas inmutables: la mimesis icástica, y el de la mimesis fantástica que crea copias ilusorias del
mundo. Nuestra representación del mundo, lograda a través de los sentidos, es una mimesis del
orden de las ideas eternas y así, es una mimesis icástica. Esta última da orden al mundo, porque el
“artesano universal” —el demiurgo— ha arreglado el mundo siguiendo el orden de las ideas
esenciales e inmutables.
Para Aristóteles, todo arte es representación mimética completa y fuerte del mundo. A toda forma
artística subyace un proceso intelectual-cognoscitivo. El conocimiento subyace a toda forma
artística. El arte no solamente representa los rasgos exteriores del mundo, esto es, los rasgos que
son accesibles a través de los sentidos, sino también representa esos rasgos que están implicados
en el “carácter”, “pasiones” o acciones de los objetos que pueblan el mundo. Al cabo de cuentas, en
Aristóteles el arte es un actuar que se ajusta o que corresponde uno-a-uno al mundo, y no
meramente una representación falsificadora y pobre, porque el conocimiento —esto es, la
inferencia, la cognición—, es la esencia misma de ese actuar y porque el conocimiento subyace al
arte.
La representación mimética, en Aristóteles, es un acto y proceso estrictamente de conocimiento,
esto es, un acto cognoscitivo. Así, la noción de mimesis está relacionada con la noción de catarsis,
entendida como una “clarificación intelectual”. En el placer de la producción y/o de la experiencia
artística, tarde o temprano aparecerá esa catarsis en la que la emoción y el intelecto se integran
(Golden, 1992, p.1).

Para Aristóteles, la tragedia produce placer porque es representación completa de los hechos que
producen miedo o compasión. Aunque el objeto representado en la tragedia pueda ser
desagradable, el placer de contemplar la representación provoca el placer de la catarsis al superar
el desagrado, ya que la situación no es real. Este placer estético es posible porque, según
Aristóteles, el conocimiento se sitúa debajo de la naturaleza misma de la experiencia estética
(Golden, 1997, pp. 1-9). La teoría horaciana acerca de la poesía como un arte no se aleja mucho de
una tesis mimética general (Horacio, 1970).
Representación, Literatura y Pintura.
La idea de un enlace representacional entre el lenguaje y la imagen se hallan por debajo de
algunas de las propuestas de enlace entre literatura y pintura, y de algunas de las propuestas de
enlace entre la realidad y ambas. De entre esas ideas, una de las más discutidas es ésa que
supone que el arte es lenguaje. Detrás de esta idea yace la suposición de que la pintura y la
realidad misma, son leídas como se lee el lenguaje escrito (Bisanz, 2002, pp. 708-715; Claudel,
1941; Goodman, 1976; Grigorjeva, 2003; McIver Lopes, 2000; Robinson, 2000).
Entre los pocos cuestionamientos que han surgido en contra de las ideas arriba esbozadas, el de
Lyotard es de los más explícitos. En contra de la afirmación de Paul Claudel (1868-1955), de que
“...el ojo escucha” (Claudel, 1941, pp. 50-51), Lyotard hace la siguiente crítica:

...(eso) significa que lo visible es legible, audible, inteligible (Lyotard, 1994, p.9).
Lyotard se lanza en contra de esa idea de acuerdo con la cual el mundo es un discurso dentro del
cual los objetos que lo pueblan se enlazan como se enlazan las palabras de cualquier lenguaje:
Este libro protesta: que lo dado no es un texto, que hay en él un espesor, o más bien una diferencia
constitutiva que no está ahí para ser leída, sino para ser vista; que esta diferencia y la movilidad
inmóvil que la revela es eso que no cesa de olvidarse en el significar (Lyotard, 1994, p. 9).
Por la misma vía, Lyotard cuestiona esa idea según la cual la pintura representa miméticamente la
realidad. Esa idea asume que aunque esas representaciones necesariamente falsifican la realidad
representada, la falsificación no constituye un problema, porque la pintura es un ‘discurso’, cuyas
‘palabras’ y ‘expresiones’ guardan una correspondencia con las ‘palabras’ y ‘expresiones’ que
integran el mundo, entendido como un ‘discurso’; porque así, los elementos representados en la
pintura se corresponden con las cosas que pueblan el mundo; y porque la pintura posee un orden
interno que corresponde al orden o arreglo que las cosas guardan dentro del mundo.
Detrás de esa idea yacen cuatro tesis, todas muy atrevidas. Primero: la conciencia humana y sus
productos, representan miméticamente la realidad. Segundo: tanto la realidad como la conciencia,
la acción y los productos humanos, sin distinción, se articulan como lenguajes. Tercero, la realidad
y los productos humanos —conciencia, significados, actos, signos, símbolos, lenguajes, etc.— se
corresponden tan estrechamente que son isomórficos. Y cuarto, ese isomorfismo no está
relacionado sólo con la naturaleza de las cosas, sino con la naturaleza del orden que ellas guardan
entre sí.
De estas cuatro tesis, la tercera es particularmente atrevida, ella asume la existencia de una
correspondencia tan fuerte entre la realidad y los productos humanos, que ambos tienden a ser
semejantes o definitivamente son iguales. Esta tesis vino a ser rota por el principio saussuriano de
la arbitrariedad del signo:
El lazo que une el significante al significado es arbitrario, o también, ya que por signo entendemos
la totalidad resultante de la asociación de un significante a un significado, podemos decir más
sencillamente: el signo lingüístico es arbitrario (de Saussure, 1988, p. 104).
Pero esa tercera tesis ha logrado evadir el impacto de este Primer Principio de la gramática de
Saussure —o lo ha desconocido—, y la muy actual semántica composicional o componencial
(Hoffman y Honeck, 1980; Nida, 1975), —la cual sostiene, simultánea pero sincréticamente, tesis
muy similares a ese principio— asume que el significado de un discurso es el resultado del
significado de sus elementos y del orden que ellos guardan dentro de él:
Es ampliamente sostenido que los lenguajes naturales poseen una semántica composicional. Esto
puede ser desempacado como la idea de que cualquier teoría viable del significado del lenguaje
natural debe respetar el siguiente principio:
Principio de Composicionalidad (PC).

El significado de una expresión sintácticamente compleja es típicamente determinado, de manera
exhaustiva, por los significados de sus constituyentes, junto con su modo de combinación (Robbins,
2001, p.328).
La semántica composicional asume que el lenguaje re-produce la realidad sobre la base de una
estrecha correspondencia primero, entre las piezas de ese mosaico que es el texto y los elementos
de la realidad, y segundo, entre el orden o composición del texto y el orden o composición de la
realidad. Sobre la base de estas correspondencias, la semántica composicional va a terminar por
asumir que el significado del lenguaje es aportado por la correspondencia entre el orden del
discurso y el orden de la realidad. Si esta correspondencia ocurre, el significado del discurso puede
justamente ser reducido a la verdad de tal correspondencia. Si esta última no ocurre, esa
correspondencia es falsa y también lo es el significado del discurso. Así, la semántica

composicional termina por suponer que el significado de un discurso es definido por los valores de
verdad o falsedad de sus proposiciones, muy a la manera de las teorías lógicas del significado.
Steiner se opone a la anterior suposición. Para él, la mayor parte de las distintas teorías semánticas
actualmente disponibles han supuesto, con mayor o menor fuerza, esa misma tesis acerca del
significado del lenguaje: El significado del lenguaje es el valor de verdad o falsedad que resulta de
la correspondencia o ausencia de correspondencia, entre lo dicho y lo existente en la realidad
(Steiner, 2001, pp. 127, 149, 151).
Steiner, al igual que otros autores, nos deja pensar que es posible que la naturaleza de la relación
entre el ser humano, el lenguaje y la realidad, no repose en la representación mimética, sino en una
interpretación social, cultural e históricamente condicionada (Auerbach, 1950, pp. 37, 39, 45, 522525).
La representación mimética requiere que el producto representacional capture los más importantes
atributos de la realidad, cuando esta última es dinámica. Aun cuando el mundo ‘accesado’ por los
sentidos fuese estático, fenomenológicamente él no lo sería para el observador. En tanto que
fenómeno experimentado por el observador, el mundo cambia con sus cambios de posición o de
perspectiva. Así, el mundo fenomenológico es fundamentalmente dinámico.
La representación del mundo forma parte del torrente de experiencias fenoménicas. Las imágenes
pictóricas (pinturas, fotografías) se desprenden de ese mismo torrente, pero no para guardar una
relación uno-a-uno respecto del mundo, sino para sobreponerse a él y para imponerse como
objetos de una experiencia que les es propia y diferente de la experiencia de ese mundo que
pudieran representar. En este sentido, las representaciones pictóricas significan por ellas mismas y
simultáneamente re-significan el mundo, la pintura de Turner es un ejemplo de esto (Bewell, 1997;
Ross, 2000).
La idea de una correspondencia isomórfica entre representaciones artísticas y realidad ha sido el
resultado la dinámica impuesta por los acotamientos culturales. Pero ese isomorfismo, en tanto que
hecho histórico, no se sostiene. La representación re-significa dentro de límites impuestos por
perspectivas culturalmente acotadas.

Para Barkan, el enlace entre la realidad y las representaciones ofrecidas por la pintura o por la
literatura es un enlace “fuertemente contingente”, moldeado por dinámicas psico-ideológicas
(Barkan, 1995, p. 2). Desde la perspectiva apuntada por Barkan, podemos pensar que los cambios
ocurridos en la estructuración formal de la pintura, tales como los cambios ligados a la introducción
de la perspectiva lineal dentro de la pintura y el diseño arquitectónico, estuvieron ligados al
surgimiento de distintos cambios operados en los acotamientos culturales que caracterizaron al
Renacimiento. Brunelleschi, Piero Della Francesca y Leonis Baptista Alberti están históricamente
ligados al descubrimiento y sistematización de la perspectiva lineal y al uso de la cámara obscura
en la representación gráfica del espacio, a mediados del siglo XV (Elkins, 1987; Tsuji, 1990). Pero
se trata no sólo del descubrimiento del juego entre cercanía y lejanía visual, sino del descubrimiento
socio-cultural de la posibilidad de que el autor (pintor o escritor), pudiera construir y jugar con un
significado e interpretación de alejamiento, entre él y el espectador o lector (Adams, 2005; Zumthor,
P. 1994).
Representación y plástica espacial.
La tesis suassuriana de que el significado de las diferentes partes del discurso resulta de su contraposición respecto de lo que esas mismas partes no son, es una tesis que ha sido extrapolada a la
idea de la correspondencia entre el lenguaje y el mundo (de Saussure, 1988, pp. 152-153).
Así, para Greimas (1976, pp. 129-157), hay en el mundo físico un ‘discurso’ que surge de la
oposición de sus ‘unidades concretas’:
(…) uno notará que un lugar (lieu) cualquiera, no puede ser aprehendido sino fijándolo en relación
con otro lugar; que él no se define sino a través de lo que él no es. Esta primera distinción puede
ser indefinida y aparecer como:
aquí vs. allá,
y puede tomar contornos precisos tales como:
englobado vs. englobante,
poco importa, la apropiación de una topía sólo es posible a través de la postulación de una
heterotopía. Sólo a partir de este momento es posible que un discurso sobre el espacio pueda ser
instituido. Ya que el espacio así instaurado es un significante, él está ahí para ser tomado en cuenta
y para significar otra cosa que el espacio, es decir, el hombre que es el significado de todos los
lenguajes (Greimas, 1976, p. 130).
El hombre puede intervenir sobre el mundo físico, de forma que este último pueda ser diseñado por
aquél, como se lee cualquier texto. Ese mundo está formado por un “espacio continuo” y un
“espacio discontinuo”. El primero es un espacio virgen respecto de la acción humana. El segundo
es resultado de esta última. En la oposición entre uno y otro, el segundo se sobrepone al primero, lo
conforma y así, lo convierte en “espacio discontinuo”. Este último se organiza y se “articula” como
discurso (Greimas, 1976, p. 129).

El “espacio continuo” o espacio virgen, puede ser entendido como dos cosas: como un lenguaje
universal e ideal a partir del cual se formulan distintos discursos particulares, y como un cuaderno
sobre el cual se escriben esos discursos. El “espacio discontinuo” está formado por construcciones
físicas —significantes—, cada una dotada de un significado que le es específico (Greimas, 1976, p.
133). En este sentido, esas construcciones son entidades representacionales. Aunque esas
construcciones “empobrecen” el espacio virgen, ese ‘empobrecimiento’ es compensado por lo que
ellas “significan” o por lo que ellas representan, lo cual termina por hacer del espacio virgen, un
espacio tan significante como el “espacio discontinuo” (Greimas, 1976, p. 129).
Así, el “espacio discontinuo” —el espacio construido— es convertido en un lenguaje espacial, que
permite ofrecer representaciones del mundo que son, a su vez y por su naturaleza misma, distintas
del mundo del “espacio continuo”. Lo que articula al discurso elaborado a partir de ese lenguaje, es
la “focalización”. Esta última separa al espacio en términos del espacio del aquí y del espacio del

allá (Greimas, 1976, p. 131).
El “espacio discontinuo” o espacio construido, es el “espacio significante”. Él integra y formula
distintos significados; distintas representaciones. La lectura de las formulaciones hechas a partir de
ese “espacio significante”, es la lectura que se puede hacer de una sociedad. Esta lectura aporta la
“cultura significada”; la cultura representada (Greimas, 1976, p. 133).
Hay detrás de todo esto una tesis de representación mimética. El “espacio significante” (el espacio
construido) es “coextensivo” respecto del mundo natural (el “espacio continuo”; el espacio virgen) y
ese “espacio significante” también es “coextensivo” “respecto del mundo del sentido común”. Es a
través del “espacio significante” que podemos leer una infinidad de significados, los cuales se
presentan como objetos que están en el mundo, pero que “le son externos”. La delimitación de una
zona de significantes, dentro del vasto “espacio significante”, sólo es posible si paralelamente se
postula, para esa zona, un significado específico. El “espacio significante” sirve para categorizar el
mundo y para construir esos objetos que aparecen bajo la forma de lexemas tales como “bosque”,
“pradera”, “camino”, “casa”, “techo”, etc., y él puede también erigirse en un lenguaje espacial por
derecho propio, que permite hablar espacialmente de cosas que aparentemente no están
relacionadas con la espacialidad (Greimas, 1976, p. 133). Aun así, el bosque y el paisaje no
implican respectivamente los mismos estados y procesos psíquicos.
Conclusión.
Nuestros encuentros con la pintura y con el discurso son significativamente distintos. Lo que está
implicado en un encuentro con la pintura, no es un discurso; no es un texto. La pintura no está ahí
para ser leída como quien lee un texto, ella está ahí para ser mirada; para ser vista; para ser resignificada de una manera que, representacionalmente, no guarda gran correspondencia con ella:
Un texto no es profundo sensiblemente, Ud., no se mueve delante, detrás, para que los acuerdos
sean llenados, si Ud. lo hace es por metáfora (Lyotard, 1974, p. 9).

Uno no lee, uno no escucha un cuadro. Mientras que frente a un discurso, mientras que frente a un
texto, uno reconoce las unidades lingüísticas, frente a una representación pictórica uno busca los
acontecimientos plásticos, “libidinales” dice Lyotard (1974, p. 10).
La idea de que la lectura es nuestra vía de acceso al mundo, implica no sólo que hay alguien más
(Dios o el hombre), en algún lado, que lo ha expresado o lo ha escrito con alguna intención y
sobre todo desde una perspectiva dada, como lo apuntan respectivamente Lyotard (1974) y
Foucault (1968), sino que los objetos que pueblan el mundo son los significantes de nuestros
significados —o más precisamente de nuestras representaciones— del mundo. De acuerdo con tal
perspectiva, un árbol sería el significante de nuestro significado o de nuestra representación de
árbol, de la misma forma que la palabra “árbol” es el significante de lo que sería nuestro significado
de ese objeto de la naturaleza. Tal vez el significado y su significante no serían isomórficos (tal vez
sí), pero su relación no cumpliría el requisito de arbitrariedad exigido por Saussure.
De cualquier manera, el mundo y nuestra representación de él correrían el riesgo de ser isomórficos
el uno respecto de la otra. Con Lyotard debemos cuestionar ese concepto de representación de
acuerdo con el cual nuestra relación con el mundo se circunscribe a repetir miméticamente lo
hallado en el mundo.
Detrás de la idea de una relación mimética entre palabra e imagen; detrás de la idea de una
relación mimética entre discurso poético y “expresiones visuales de la realidad”; o detrás de la
metáfora de la “imagen que habla” (the speaking picture, Barkan 1995), yace toda una historia de
relaciones socio culturalmente sostenidas entre imágenes y formulaciones verbales. Así, para ese
analista.
El trabajo que tenemos por delante es el de comprender, en términos teóricos, e históricos, el punto
real de contacto entre la representación, la palabra y la imagen, encarar todas la preguntas no
respondidas y las oposiciones distintas, que caracterizan a un discurso que da por sentado los
paralelismos entre la representación y las artes.
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Resumo
Estamos habituados a pensar o termo sublimação no seu sentido nobre, derivado das belas-artes
(sublime) para designar uma elevação do senso estético. Freud adotou o termo para dar conta do
fenômeno da criação humana e em seus textos, assim como nas várias teorias psicanalíticas o
conceito de sublimação encontra um grande número de significados.
Definida esta questão, esta pesquisa concentra-se na demonstração da sublimação como um dos
caminhos da pulsão, que percorre o lugar vazio do sujeito da enunciação, substituindo objeto e

objetivos sexuais por objeto e objetivos não sexuais, fazendo laço social e funcionando como
suplência para o não avassalamento do sujeito no combate com sua pulsão de morte dominante.
Discutimos também a noção de narcisismo, fenômeno libidinal, um conceito teórico e clínico que
ocupa um lugar essencial na teoria do desenvolvimento sexual do ser humano e que nos ajuda a
descrever o mecanismo da sublimação.
Palavras-chave: criação, libido, pulsão, sublimação.
Summary
We have a habit of thinking that the word sublimation has a noble significance, in order to elevate its
aesthetic sense in the field of the fine arts. Freud adopted the term to explain the phenomenon of
the human being creation and in his works, as well as in some psychoanalytic theories, the concept
of sublimation consists of a great number of meanings. Moreover, this research focuses on
revealing sublimation as one of the ways to instinct, which explores the empty place of the subject of
enunciation, substituting sexual object and objectives for non-sexual ones, socially bonding and
functioning as supplement to not diminish the subject in the combat against the instinct to a
dominant death. We also discuss the concept of narcissism, the libido phenomenon, a theoretical
and clinical idea that occupies an essential place in the theory of the sexual development of human
being, and aids in the description of the sublimation mechanism.
Key - words: creation, libido, instinct, sublimation.
Resumen
Estamos habituados a pensar el término sublimación en su sentido noble, derivando de las bellas
artes (sublime) para designar una elevación del censo estético. Freud adopta ese término para dar
cuenta del fenómeno de creación humana y en sus textos, así como en varias teorías
psicoanalíticas, el concepto de sublimación, se encuentra un grande número de significados.
Definida esta cuestión, esta investigación se centra en la demostración de la sublimación como uno
de los caminos de la pulsión, que cubre el lugar vacío del sujeto en enunciación, substituyendo
objeto e objetivos sexuales por objetos y objetivos no sexuales, haciendo lazos sociales y
funcionando como suplencia para el no avasallamiento del sujeto en el combate con su pulsión de
muerte dominante.
Discutimos también la noción de narcisismo, fenómeno libidinal, un concepto teórico y clínico que
ocupa un lugar esencial en la teoría del desenvolvimiento sexual del ser humano y que nos ayuda a
describir el mecanismo de sublimación.
Palabras-clave: creación, libido, pulsión, sublimación.

A doença foi, sem dúvida, a causa final de todo anseio de criação. Criando, pude recuperar-me;
criando tornei-me saudável.
Heine
Uma concepção de psiquismo que surtiu efeitos importantes na cultura ocidental do século XIX foi o
resultado do empenho de Sigmund Freud. Sua visão da condição humana, contrariamente às
opiniões prevalecentes de sua época1 oferece um modo complexo e atraente de perceber o
desenvolvimento normal e anormal do homem. A partir de seus estudos foram descobertas novas
abordagens para o tratamento das doenças psíquicas, seu trabalho contestou tabus culturais,
religiosos, sociais e científicos, sua personalidade e determinação em ampliar os horizontes da
compreensão do homem fizeram dele o centro de um círculo de amigos e críticos em constante
mudança. Nas suas investigações sobre os processos psíquicos a sublimação encontra-se entre os
vários conceitos elaborados para dar conta da constituição da subjetividade e da produção artística
e cultural.
Mas, infelizmente Freud não deixou um estudo sistematizado sobre a teoria da sublimação e
sempre se referiu em seus textos a esse conceito dando-lhe diferentes significados, porém em
todos eles percebemos sempre uma associação ao que é da ordem simbólica, pois aponta o sujeito
para o mundo externo e remete a uma modalidade de satisfação sexual não genital. Ele recorre,
portanto à noção de sublimação, para tentar dar conta de um ponto de vista econômico e dinâmico
a certos tipos de atividades alimentadas por um desejo que não visa um objetivo sexual, como por
exemplo a criação artística, e em geral a todas as atividades a que uma determinada sociedade
lhes concede certa valoração. É uma transformação das pulsões sexuais que se coloca à
disposição do trabalho cultural, graças a essa característica das pulsões de poderem deslocar a
sua meta sem perder a sua intensidade. É, portanto uma capacidade de trocar de meta sexual
originária por outra meta, que já não é sexual.
A primeira aparição deste termo em Freud pode ser encontrada no relato do caso Dora (1900), mas
desde os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) ele define a sublimação como a
substituição de objeto e objetivo sexuais da pulsão por objeto e objetivo não sexuais. Já para
Lacan, sublimação é como “elevar o objeto à dignidade da Coisa”, ou seja, elevar o que é da ordem
do objeto – não apenas aos chamados objetos de arte, mas tudo que é inventado pelos sujeitos e
que se inscreve no registro do simbólico/ imaginário - à ordem de das Ding, à ordem do real. Desta
forma, sublimar é repetir ou reproduzir certa falta ou ausência – parte-se dela e a ela se retorna,
como a modelagem de um vaso, cujo vazio interior é a um só tempo seu efeito e sua causa.
Por sublimação podemos então inferir a capacidade do sujeito de investir em atividades
denominadas por Freud de "sublimes", uma vez que desta forma laços sociais são estabelecidos e
fortalecidos, empregando energias que, do contrário, inviabilizariam a vida em sociedade. É uma
expressão socializada da pulsão, ou um meio de defesa contra o extravasamento da vida pulsional
e para que este processo se realize é necessário que haja o abandono do objeto original da pulsão.

Abandonando as relações estreitas que a pulsão tinha com a sexualidade, ela escolhe uma nova
finalidade por um processo complexo, sob o comando do principio da realidade, as exigências do
Supereu com as do Isso.
O conceito de sublimação pode ser visto segundo dois pontos de vista complementares: ou é a
expressão positiva mais elaborada e socializada da pulsão, ou é um meio de defesa capaz de
temperar os excesso e extravasamentos da vida pulsional. Sublimação quer dizer, acima de tudo,
plasticidade, maleabilidade da força pulsional. O destino da pulsão a que chamamos sublimação é
estritamente falando a própria operação de troca, o fato mesmo da substituição e a denominação
de não-sexual corresponde ao fato da pulsão já não correr para a descarga e, também no sentido
de que o eu, apesar de ainda funcionar com a pulsão, tem a seu cargo os interesses socialmente
valorizados.
Um outro viés da letra freudiana é a afirmação de que “nem tudo pode ser sublimado2”. O fato de
nos referirmos à capacidade plástica da pulsão, ou seja, a possibilidade de uma pulsão substituir
uma satisfação outrora negada pela realidade, não significa que toda sublimação seja possível.
Enquanto processo individua,l encontramos no próprio indivíduo limites à sublimação, uma vez que
a economia do campo sexual é sustentada pela ilusão, sendo a mesma mantida por uma dose
mínima de satisfação com o objetivo de evitar maiores danos ao psiquismo. O que sustenta então a
sublimação não é sua capacidade de sobrepor toda e qualquer atividade outra, mas sua
valorização social. A tese freudiana repousa no pressuposto de que a maioria dos indivíduos
consegue orientar porções significativas de suas forças pulsionais sexuais para atividades
socialmente valorizadas. Tomando como exemplo o caso de Leonardo da Vinci, considerado
paradigma de uma pulsão sexual sublimada, encontramos na suposição de Freud que essa pulsão
teve sua origem na primeira infância e que no decorrer de seu desenvolvimento tenha usado de
parte de sua energia sexual como reforço. O impulso investigador tem então sua origem ao que ele
denominou como pulsão de saber caracterizado no apetite insaciável em que a criança pergunta a
respeito de tudo, disfarçando sua curiosidade a respeito da origem dos bebês. Uma vez o período
de investigação sofrendo ao seu término uma repressão severa, forte, podemos a partir de então
trocar caminhos ou até mesmo, destinos possíveis, decorrentes de seu primeiro enlace com
interesses sexuais. Desta forma, temos a inibição neurótica (período em que a investigação
intelectual se faz limitada podendo se estender a toda a vida do indivíduo), a compulsão neurótica
(resultado da resistência à repressão sexual, substituindo, portanto a atividade sexual) e a
sublimação, onde a libido subtrai-se ao recalque, sublimando-se em desejo de saber, reforçando a
pulsão de investigação. Portanto, em relação às pulsões de caráter dito parcial, deduzimos que no
início está a pulsão, e juntamente com ela a sublimação.
Se pela via da sublimação ou da pulsão temos um recurso do sujeito para desmentir o recalque, o
mesmo não pode ser dito em relação ao objeto. A sublimação demanda para tal uma modificação
referente ao objeto, caracterizando-o, portanto na capacidade de substituir um objeto sexual. É o
que falamos quando nos referimos à capacidade plástica da pulsão. O que viabiliza essa

substituição é o fato do objeto ser socialmente valorizado. Porém, como já dissemos, isso não é
suficiente, necessitando então que o objeto esteja ligado às elaborações imaginárias do sujeito.
Esse aspecto de sublimação é introduzido por Freud a partir de seu texto Sobre o narcisismo: uma

introdução (1914), onde faz uma distinção entre a libido do eu e a libido do objeto, distinção
relacionada à diferenciação entre o eu ideal e o ideal do eu. Caracteriza-se, portanto num desvio da
pulsão em relação ao sexual, o que implica numa dessexualização do objeto. O que muda é o
objeto e não a pulsão propriamente dita, uma vez que, a sublimação não exclui sua origem sexual.
A dessexualização do objeto se dá pelo deslocamento do investimento libidinal que originalmente
incidia sobre o objeto sexual, passando agora a incidir sobre um objeto não sexual. Freud evoca o
conceito de narcisismo para tornar viável a possibilidade da satisfação da pulsão sobre um objeto
não sexual, ou seja, que não tem ligação direta com tal. O sucesso da sublimação fica então
relativizando a intervenção do eu narcísico na retirada da libido do objeto sexual. Logo, podemos
afirmar que esse seria um primeiro momento do processo sublimatório. Num segundo momento a
libido outrora objetal e agora narcísica é dirigida a um objeto não sexual. O eu narcísico constitui-se
como ponto intermediário ao deslocamento da libido do objeto sexual rumo ao não sexual. Esse
objeto deve corresponder a certas idéias simbólicas a valores sociais vigentes numa determinada
sociedade, passando esse processo obrigatoriamente pelo ideal do eu. O ideal do eu é um incitador
da sublimação, mas não seu executor. Não devemos confundir aqui sublimação e idealização. O
fato é que um indivíduo substituir seu narcisismo por um ideal em forma de dedicação ao mesmo
não quer dizer que ele tenha alcançado a sublimação. Tomamos aqui o ideal do eu como algo
“externo” ao sujeito no sentido do plano simbólico, em contrapartida ao imaginário que caracteriza o
eu ideal. Freud afirma3 que o desenvolvimento do eu implica num distanciamento em relação ao
narcisismo primário pelo deslocamento para um ideal do eu importado desde fora. Esse “fora” do
imaginário tomado enquanto lugar de exigência da lei, lugar, portanto do simbólico, é o lugar da
palavra, enquanto valorada, estruturadora do imaginário. Tomamos dessa forma, o ideal do eu
como guia externo do imaginário. Esse guia funcionará como desencadeador do processo,
fornecendo ideais simbólicos ao sujeito.
A busca e o acesso à beleza são satisfações das mais eficazes, mesmo que ilusória e substituta,
frente à realidade decepcionante de viver. Todos nós temos a capacidade de fantasiar e brincar,
porém nem todos chegam ao prazer intenso como o artista, porém todos temos acesso ao mundo
da criação e da beleza. O artista, que processa a sublimação, se vê dentro de uma
dessexualização neste processo e o objeto é revestido de um valor social, tornando-se um objeto
cultural, relativamente desligado do seu centro. É assim que o artista se expõe e transmite o seu
desejo e através dos efeitos que podem ser causados no espectador, pela sua obra imaginária da
sublimação, ele gera a cultura. É a própria linguagem do inconsciente transformada em cultura. Os
traços da obra produzida por sublimação não têm nenhuma finalidade prática ou utilitária, mas
correspondem a ideais sociais elevados, subjetivamente internalizados no ideal do eu do artista
criador. Essas obras, mais do que coisas materiais são imagens e formas significantes novamente

criadas, trata-se de imagens e formas traçadas à semelhança de nosso eu inconsciente narcísico.
Essas obras imaginárias da sublimação são capazes de produzir dois efeitos fundamentais no
espectador: elas deslumbram por seu fascínio e suscitam nele o mesmo estado de paixão e de
desejo suspenso que levou o artista a engendrar sua obra.
O conceito de sublimação responde fundamentalmente à necessidade, para a teoria psicanalítica,
de dar conta da origem sexual do impulso criador do homem. É o meio de transformar e elevar a
energia das forças sexuais, convertendo-as numa força positiva e criadora, assim como também é
o meio de temperar e atenuar a intensidade excessiva dessas forças. É neste sentido que a
sublimação deve ser considerada como uma das defesas do eu contra a irrupção violenta do
sexual, ou como uma modalidade de defesa oposta à descarga direta e total da pulsão. Sublimar é
encontrar satisfação para a pulsão em outro lugar que não o do sintoma, que não o do retorno do
recalcado, que não o da contínua substituição significante. É um certo tipo de realização movida por
um desejo que não visa manifestamente a uma satisfação sexual, tais como a criação artística, a
investigação intelectual, atividades humanitárias e culturais que são muito valorizadas pela
sociedade. Um impulso tem seu objetivo substituído por outro desprovido de caráter sexual,
tornado-o mais “digno”. Privilegia, atua, eletivamente sobre os impulsos parciais, elementos
“pervertidos” da sexualidade que não conseguem integrar-se na forma definitiva da genitalidade. A
atividade sexual sublimada requer, num primeiro momento, o deslocamento da libido de seu objeto
e sua concentração no ego e, só então, ela vai se orientar para um novo objeto externo. Por isso
mesmo, a sublimação está estreitamente ligada à dimensão narcisista do eu. O narcisismo que
ressurge se desloca para o ego ideal, cheio de perfeição e valor, como o ego infantil. O ego ideal
nesse momento é o alvo do amor de si mesmo.
A sublimação exige a presença de alguma operação do recalque, nela algo da verdade do objeto é
revelada e o impacto da beleza que essa obra de arte produz vem dessa revelação. Por isso é que
é preciso reconhecimento social, fazer laço social. Mas, não é o reconhecimento social que faz a
sublimação, sabemos que isto não basta. O ato de criação pode ser um ato sublimatório ou não. Os
trabalhos de artistas como Van Gogh, o Bispo do Rosário, Virginia Wolf, Fernando Pessoa, Clarisse
Lispector, e muitos outros, fizeram laço social, mas não sublimaram. Fizeram laço social porque é
belo, mas não é sublimação. Para eles a arte era um recurso de significação para reconstrução de
seu mundo; a arte é nesses casos um modo do sujeito dar sentido e se relacionar com o Outro. Há
um franqueamento do limite, algo que não pode aparecer e aparece. A obra de arte revela algo que
está encoberto pelo recalque e é isso que dá o impacto da beleza, ela põe em cena algo de horror –
“a beleza é o último véu antes do horror”, nos diz Lacan. Não podendo se realizar, o aparelho
aproveita a energia da pulsão sexual e aplica numa outra finalidade. O artista pinta numa busca de
algo que existe na lembrança. Possibilita ao autor da obra, qualquer que seja, tomar uma certa
distância de algo que não mais investe o seu corpo por estar perdido. Mas é preciso reencontrar
alguma coisa que ainda existe na lembrança. É preciso, então, criar para não correr o risco de se
perder. A criação é necessária à existência, todos somos obrigados a sublimar para viver. Enquanto

o recalque da pulsão cria tensão, a sublimação oferece uma saída ao indivíduo, permitindo não
somente evitar tensões desagradáveis como também possibilitando a aplicação de suas energias
em caminhos não neuróticos. Na busca de uma descarga total devido a excitações muito intensas
de várias fontes sexuais, a sublimação é uma satisfação parcial que será obtida graças a outros
objetos. É uma satisfação irremediavelmente parcial porque não será completa a descarga de sua
tensão, essas excitações vão encontrar escoamento em caminhos construtivos. As obras criadas
por sublimação são objetos desprovidos de qualquer finalidade prática e que correspondem a ideais
sociais elevados, subjetivamente internalizados sob a forma do ideal do eu criador. Essas obras
são imagens e formas significantes traçadas à semelhança da imagem inconsciente de nosso
corpo, de nosso eu inconsciente narcísico. Elas são capazes de produzir dois efeitos no
espectador: deslumbramento por seu fascínio e, o mesmo estado de paixão e de desejo em
suspenso que levou o artista a criar sua obra. Daí então, podemos inferir com Lacan que elevar o
objeto narcísico à dignidade da Coisa quer dizer que a marca do eu do criador, objetivada na obra
de arte, abre no outro a dimensão intolerável de um desejo de desejo, de um desejo em suspensão,
sem nenhum objeto designado. Assim como Leonardo da Vinci, outros tem conseguido dar ao
mundo aquilo que lhes foi negado. É através da arte ou de atividades humanitárias que a
sexualidade sublimada encontra seu ideal. “A poesia de Shakespeare, a música de Tchaickowski e
a obra de Proust podem ser interpretadas como expressão de uma homossexualidade sublimada”.
Concluindo nosso trabalho, conscientes de nossas limitações para responder a todas as questões,
lembramos que a Psicanálise, por não constituir um saber fechado, nos sugere que a pesquisa
continue...
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RESUMO
A partir da experiência de atendimento clínico, em língua de sinais, de surdos profundos nascidos
em famílias de ouvintes, construo a hipótese de que a pré-história desejante familiar não dá conta
de construir um espaço identificatório consistente, na medida em que não é decodificada
plenamente pelo sujeito. Este espaço identificatório permanece como um potencial, e então o surdo
empreende uma busca faminta por sentido.
Assim, refletiremos sobre o impacto precoce, multideterminado e paradoxal da vivência de ser
estrangeiro para os surdos. Neste trabalho usarei a língua e a noção de eficácia fenomenalizante
da fala como tema central, apresentando, então, um esboço de relação entre a noção de
estrangeiro e a de intimidade.
SUMMARY
Psychoanalytical reflections on language, foreignness and intimacy in cases of profound deafness
Based on my clinical service experience in sign language with profoundly deaf patients who were
born in hearing families, I build the hypothesis in which the family desiring prehistory is not able to

build a consistent identification space, as it is not fully decoded by the subject. This identification
space remains potential, and then the deaf perform an avid search for sense. Therefore, we will
reflect upon the precocious, multi-determined and paradoxical impact of living as a foreigner for the
deaf. In this paper, I will use the language and the notion of phenomenological efficiency of speech
as the central subject, presenting, then, an outline of the relationship between the notion of
foreignness and intimacy.
RESUMO
De la experiencia de la atención clínica, en la lengua de señales, de personas sordas profundas
nacidas en familias de oyentes, construyo la hipótesis de que la pre-historia deseante familiar no es
suficiente para construir un espacio identificatório consistente, en la medida que no es descifrado
completamente por el sujeto. Sigue habiendo este espacio del identificatório como potencial, y
entonces la persona sorda emprende una búsqueda por sentido. Así, reflejaremos en el precocious,
multideterminado e paradójico impacto de la experiencia de ser extranjeros para la gente sorda. En
este trabajo utilizaré la lengua y la noción de la eficacia fenomenalizante de hablar como tema
central, presentando, entonces, un dibujo de relación entre la noción del extranjero y de la
intimidad.

APRESENTAÇÃO
“Oir significa percibir los sonidos acústicos, escuchar es prestar atención a lo que se oye y está
incluída la intencionalidad y el deseo. Y uno.... puede escuchar com todo el cuerpo”
Esta é uma frase dita por Maria Mercedes Woites, em um texto apresentado no Congresso “Surdez
e Saúde Mental”, em Buenos Aires (julho/2003).
Vários autores, principalmente freudianos e lacanianos destacam dois pontos fundamentais para a
emergência do sujeito: o desejo da mãe e o discurso. O desejo da mãe pelo bebê é um elemento
fundamental para a construção do eu.
Este desejo é veiculado de inúmeras maneiras, o discurso é uma delas, porém o discurso não é
uma maneira qualquer. Assim como a noção de ‘ontem’ ou de ‘hoje’, a noção de ‘eu’ também é um
produto discursivo. Ser discursivo significa, nesta hipótese, ser radicalmente construção e um tipo
de construção capaz de submergir unicamente quando existe um pacto social em que aquele
sujeito desejante se crê uma pequena parte.
Em relação aos surdos, se discurso é fala desejante, podemos pensar que o discurso não pode ser
ouvido (literalmente ouvir a fala, seu timbre e conteúdo), mas pode ser escutado (com todo corpo,
através do desejo). No entanto, quando não ouvir afeta a linguagem como um todo, este fato
produz marcas.

Consideramos que para surdos profundos, filhos de pais ouvintes, a língua de sinais será, na
melhor das hipóteses, aprendida tardiamente e se dará basicamente através da intermediação de
algum terceiro (em relação à família), terapeuta ou escola. Diferentemente da língua oral para
sujeitos ouvintes, em que a aprendizagem da língua oral não é percebida como tarefa para os
sujeitos, pois acontece por identificação. Franklin Goldgrub lança a hipótese de que o fato de ser
uma língua aprendida “artificialmente” revestiria as línguas de sinais de ‘efeitos menos cruciais’,
poderíamos mesmo dizer estrangeira (em relação à língua materna - este qualificativo é
significativo) para o sujeito.
O que são estes “efeitos menos cruciais”? Certamente estamos no campo da construção da
subjetividade. Porém, de modo apenas aproximativo, pensamos no fato concreto de ser estrangeiro
em outro país. Ao lado de uma incomensurável liberdade, vivenciamos, com o passar do tempo, o
abandono e desamparo. Esta liberdade-desamparo tem a ver com a falta de amarras sócioculturais representada pela língua em primeiro lugar. Chega o momento quase alucinatório em que
só ouvimos o que nos lembra algo de nossa terra natal, as experiências de prazer ficam por um
tempo restritas ao registro da língua materna. O lugar estrangeiro quer fazer marcas onde não
foram gretados caminhos possíveis. Para a sobrevivência ser possível é necessário um recomeço,
que no princípio é quase esquizofrênico. O lugar materno (país de origem) não perde sua força, o
lugar estrangeiro não o substitui, o sujeito não possui mais um lar que o contenha todo. Vira ele
próprio, claramente, estrangeiro onde quer que esteja. (ver Kristeva, J.; “Estrangeiros para nós
mesmos”). Agora, como pensar uma vivência semelhante para o pequeno infans, que não teve
qualquer registro significativo de língua materna estruturada?
Minha hipótese é que a pré-história desejante, não dá conta de construir um espaço identificatório
consistente, na medida em que não é decodificada plenamente pelo sujeito. Este espaço
identificatório permanece como um potencial, e então o surdo empreende uma busca faminta por

sentido. Uma característica, talvez, das construções de narrativas dos surdos para si mesmos é
que são impregnadas de fatos vistos (imagens) costurados por significações imaginárias, por vezes
quase alucinatórias e com características paranóicas, que dispõe de chances reduzidas de
verificação ou confrontação.
SOBRE A LÍNGUA DE SINAIS
Acreditando que:
“A surdez em si não é o infortúnio; o infortúnio sobrevém com o colapso da comunicação e da

linguagem (...) os reveses serão ao mesmo tempo lingüísticos, intelectuais, emocionais e culturais”.
1
Acredito também que esse infortúnio pode ser parcialmente evitado. Penso que as línguas
sinalizadas são a língua natural das pessoas surdas, que são línguas completas, apresentando
uma modalidade de apresentação diferenciada, ou seja, viso-espacial ao invés de oral-auditiva.

No entanto, não podemos ser ingênuos e simplesmente propor que pais ouvintes aprendam e usem
a libras com seus bebês surdos. Seria desconhecer o que é uma língua, o que significa aprender
uma língua estrangeira, as condições familiares quando do diagnóstico de qualquer deficiência, o
funcionamento de um grupo familiar. As questões familiares e lingüísticas são complexas e não
estão no âmbito da “escolha” pessoal.
Em relação às características lingüísticas das línguas de sinais, Sacks (1989, pg 97 e seg) diz que
a função gramatical é assumida não apenas pelos sinais ‘manuais’, mas também pelo rosto, pelo
espaço e pelo tempo. Discute a característica ‘cinemática’ das línguas visuais, onde os usuários
nativos não realizam uma narrativa linear e prosaica, mas montam cenas, fazem flashback e

flashforward, compõe a narrativa mais como filme, movimento impossível de ser traduzido pelas
línguas orais (pg 101). Desse modo, a significação do tempo e do espaço é formulada de modo
singular nas línguas de sinais. O apoio visual constrói simultaneidades de modo diverso do apoio
sonoro e lingüístico.
Ele conclui afirmando que as línguas de sinais são totalmente comparáveis em estrutura às línguas
orais, são capazes de exprimir quaisquer abstrações com características próprias. Ele compara a
expressão e composição da língua de sinais à voz dos surdos, uma vez que ela apresenta
modulações, criações e uma força especial, pois é emitida pelo corpo. É uma forma de
comunicação onde o usuário se apresenta de corpo e alma, com sua identidade humana única, ela
é ao mesmo tempo complexa e transparente, sujeita inclusive a lapsos idênticos aos da língua oral
(pg 89)
A iconicidade das línguas de sinais, longe de empobrecê-las, é uma característica utilizada em
momentos precisos, onde os surdos ressaltam o mimetismo da língua para fins, por exemplo,
poéticos, enquanto as propriedades formais permitem a expressão de conceitos e proposições
abstratas.
Se as línguas de sinais podem ser tão eficientes, por quê encontramos tantos surdos nas condições
que descrevi anteriormente?
Carlos Skliar, estudioso no assunto, comentando sobre a ‘comunicação total’ 2, diz:
“Eles (surdos) não entendiam nem os signos nem as palavras orais, (...) tendiam a usar uma meia-

língua mesclando duas línguas para sobreviver comunicativamente, mas não tinham a menor idéia
sobre onde acabava uma linguagem e onde começava a outra”.3
Essa descrição, segundo minhas experiências, diz respeito à grande maioria dos surdos. Entender
que uma língua serve apenas para comunicação produz o assassinato da língua, a brutalidade de
corpo sem sonho, como diz Fedida. Sabe-se que a imensa maioria das crianças e adultos surdos
do Brasil atual tem enorme dificuldade de ler, escrever e interpretar um texto em português e
mesmo viver e entender a sociedade em que vivemos. 4
A situação criada pela surdez, onde há um estrangeiro no seio da família, com potencialidade e
necessidade de usar uma língua própria e inábil para apreender a estrutura da língua oral materna

(quando filho de pais ouvintes) pode nos ajudar a refletir sobre as fronteiras que a língua é capaz
de traçar para os sujeitos, dando-lhes a liberdade de serem estrangeiros.
INTRODUÇÃO
O caminho iniciado na aquisição da língua materna é estruturante para o psiquismo individual,
também porque demarca uma fronteira que desenha o pertencimento do sujeito a uma família, a
uma cidade (através dos sotaques) e a um país. O pertencimento familiar também é verificado
pelas marcas corporais de parentesco, estes preservados no caso da surdez (não em casos de
outras deficiências). O nome da criança e o fato da criança nomear seus genitores é uma marca
fundante, esta sim inexistente no caso de surdos, quando os pais não reconhecem a nomeação
gestual como significativa.5
Estas marcas são pedra fundamental, pois servem para demarcar e alojar em lugar próprio tanto os
pais, quanto a criança, quanto toda a humanidade. Elemento significante, constituinte de amarras e
demarcações. Para a criança surda, a aquisição da língua materna é empobrecida a ponto de não
servir de ferramenta socializadora eficaz, a língua de sinais aparecerá tardiamente (normalmente
após a primeira infância) e normalmente veiculada por sujeitos cuja relação afetiva com a criança
se dá pelo viés profissional (não familiar). Quais serão os caminhos de enlace social, este
subjetivante encontro com o outro, com o Outro e com os outros, possíveis para essas crianças?
Foi partindo de algumas hipóteses que percorri os textos base deste trabalho. Estas hipóteses
estarão brevemente discutidas nos sub-itens a seguir.
A primeira pergunta é qual a língua que permite uma primeira subjetivação aos surdos? A hipótese,
descrita no item “Linguagem e Simbolização”, é que algo materno e simbolizante atravessa o
sujeito surdo, permitindo um primeiro nível de organização subjetiva, algo da ordem de uma
simbolização perceptiva, pensável a partir de textos como os de Scheller, Gadini, Ogden e Langer.
A segunda questão é quais as conseqüências da precária aquisição da língua oral por surdos?
Nesse momento penso que algumas das características lingüísticas fundamentais para os sujeitos
estejam vetadas para alguns surdos. Refiro-me à eficácia catártica da linguagem (Schneider) e à
eficácia fenomenalizante da fala (Fedida e Figueiredo). Nesse sentido, penso que talvez exista uma
perda na construção da noção de realidade e verdade. Essas questões são abordadas nos itens
“Afeto e Linguagem”, “Língua e Fala” e “O Lugar da Fala e do Estrangeiro”.
A terceira e última questão é como a estrangeiridade radical vivida pelos surdos em relação a
língua oral e à língua de sinais repercute na noção de intimidade. Essa idéia está em “Fala e
Intimidade”.
LINGUAGEM E SIMBOLIZAÇÃO
“(...) não tenho certeza de que o deficiente auditivo que tenha até adquirido linguagem verbal possa

dela usufruir como um centro fixo em torno do qual os sentimentos vagos e percepções se

cristalizam, como um foco para o pensamento. Talvez permaneça sempre o caráter de língua
estrangeira” 6
Linguagem, constituição subjetiva e pensamento são temas inseparáveis em psicanálise. O que
dizer da constituição subjetiva de pessoas com surdez bilateral profunda, filhas de pais ouvintes,
que foram privadas por sua deficiência (e pelas conseqüências familiares e sociais daí advindas)
temporária ou definitivamente da aquisição da estrutura de uma língua? Qual mecanismo permite a
constituição de uma estrutura neurótica em sujeitos que poderíamos pensar que estariam aquém
da linguagem materna? Aonde reside a eficácia da linguagem? Em seus aspectos significantes?
Afetivos? Melodiosos? Em seu conteúdo e significado? Em seu aspecto de designação,
comunicação, tradução? Como se dá a transmissão desses aspectos? Não seriam todos eles
dependentes da estrutura auditiva mínima do receptor? O que, além (?) da linguagem, opera entre
a mãe e seu bebê de forma subjetivante? Ou, de outro modo, quais outros mecanismos operam
com função de linguagem na constituição subjetiva?
Scheller e contemporaneamente Eugenio Gadini, ressaltam as tonalidades afetivas operando como
comunicação primordial, marcando experiências anteriores à constituição do Eu. Ogden é outro
autor que, me parece, ressalta a simultaneidade de diferenciação e indiferenciação possibilitada
nas experiências corporais primitivas, ressaltando ainda que um bebê tenderia a viver os objetos
como sensações e não como coisas.
Langer (in Safra, G., A face estética do self, p. 109), com outro sentido, aponta a existência de uma
semântica além dos limites discursivos:
“(...) as abstrações feitas pelo ouvido e pelo olho – as formas de percepção direta – são nossos

instrumentos mais primitivos de inteligência. (...) Nossos órgãos dos sentidos fazem abstrações
habituais e inconscientes, no interesse dessa função ‘reificadora’ subjacente ao reconhecimento
ordinário de objetos, ao conhecimento de sinais, palavras, melodias, lugares e à possibilidade de
classificar tais coisas no mundo externo, segundo sua espécie. Reconhecemos os elementos dessa
análise sensória em todos os tipos de combinação; podemos usá-los imaginativamente, para
conceber mudanças prováveis nas cenas familiares”. (Langer, 1941, P.100)
“Os materiais simbólicos dados aos nossos sentidos, as formas perceptivas fundamentais de

Gestalten, (...) fornecem as abstrações elementares em cujos termos é entendida a experiência
ordinária do sentido. Essa espécie de entendimento reflete-se diretamente no padrão de reação
física, impulso e instinto. A ordem das formas perceptivas não poderá, então, constituir um possível
princípio para a simbolização e, portanto, a concepção, a expressão e a apreensão da vida
impulsiva, instintiva e senciente? Um simbolismo de luz e cor, ou de tom, não poderá ser
formulativo dessa vida?” (Langer, 1941, P.105)
Esta longa citação de Langer atribui uma eficácia simbolizante, ainda que primitiva e inicial (e não
por isso menos importante), advinda de outras fontes que não a fala e a língua. Aliás, a descrição

nos faz pensar na possibilidade de uma apreensão do mundo pelo sujeito, sem focar a presença ou
ausência do outro no processo. Interessa-me a abertura que esse pensamento permite. Ao longo
deste texto defendo como imprescindível a presença do outro na constituição subjetiva. Não
conheço Langer para além desta citação para saber sua opinião, mas por hora ficaremos com o
que temos: uma abertura.
Penso que Gadini, Ogden e Langer abrem caminho para pensar sobre uma ‘eficácia
fenomenalizante’ primordial, assentada sobre as sensações corporais e afetivas, que atingiria a
possibilidade de fenomenalização do próprio corpo e do próprio eu. Ressaltar essa possibilidade faz
sentido para meu trabalho. Na realidade, creio que essa poderia ser uma primeira hipótese para
responder sobre a possibilidade de experiências primitivas e primordiais de diferenciação e
indiferenciação, existência e inexistência (desejo), apoio ou desamparo, veiculadas através do
contato corpo a corpo entre o bebê e sua mãe. Todos reconhecemos quando participamos de um
toque que nos reconhece ou que nos apaga, que nos enriquece ou esvazia, prazeroso ou
terrorífico.
Toque, sensações, afetos, rostos, cheiros, vibrações. Esses “retalhos” de afetos, palavras e
sensações serão o caldo formador dos “rumores” da língua. Quando o sujeito é capturado pelo
sistema da língua, esses rumores são recalcados, formando uma primeira noção de inconsciente,
dando lugar ao sistema da língua, com suas regras e leis, pano de fundo automático sobre o qual
se desdobrará a língua e a fala7. Como esses rumores se relacionam com o sistema da língua?
Contrariamente ao que afirmei, para a psicanálise e para a lingüista Viviane Veras o próprio corpo é
já uma construção da linguagem. Ela coloca que a língua é afetiva e corporal, que através das
nomeações a língua atravessa e recorta toda anatomia da criança. A anatomia é pura linguagem.
Ela exemplifica com casos de crianças autistas e psicóticas cujo corpo não capturado pela
linguagem não obedece à lei lingüística-social, mostrando que a vivência corporal como unidade é
uma construção social complexa. Questões. No entanto, penso que há o corpo. O corpo sem
sonho, o corpo nomeado e libidinizado, o corpo ‘em potencial’. O corpo que poderá se transformar
no estrangeiro inominável, mas também o corpo que poderá tentar traduzir-se com os parcos
recursos que possuir.
Adiante discutiremos a eficácia fenomenalizante da fala. Então voltaremos a esta questão: esta é
uma eficácia reflexiva, no sentido de fenomenalizar, a um só tempo e simultaneamente, os objetos
para os sujeitos e o sujeito para si mesmo? Para além da fala (strictu sensu), teria o gesto e
principalmente o toque corporal essa mesma eficácia de língua, comunicativa, simbolizante?
Poderíamos atribuir essa eficácia ao afeto, em uma função de linguagem, via apoio corporal? Estas
são questões pertinentes?
A heterogeneidade entre corpo e língua não é suficiente para construirmos uma oposição entre
esses elementos. Inversamente, devemos manter a heterogeneidade e simultaneidade de
experiências para melhor abarcar os fenômenos. Essa é a proposta de Monique Schneider em
relação ao afeto e à linguagem.

AFETO E LINGUAGEM
A partir de uma leitura cuidadosa dos Estudos sobre a Histeria e outros artigos de Freud anteriores
à Interpretação dos Sonhos, Monique Schneider realiza um estudo delicado e contundente. A
questão norteadora da primeira parte do livro é: como pode o afeto patogênico se tornar fator
terapêutico?Assim, se o estupor causa o traumatismo, a noção do excesso de afeto não explica o
trauma. Parece que o que paralisa o sujeito é experimentar algo no escuro, tanto afetivo como

representacional. O afeto impossível deve ser trazido à luz do dia antes de ser eliminado. (p.26/27).
É a experiência de estrangulamento aquém e além do experimentado e do representável, de um
afeto impossível que não viu a luz do dia que não poderá ser liquidado.
”Mas se a linguagem é ela própria um modo de descarga, ela não apenas ‘faz compreender’, seu

poder cavalga campos aparentemente heterogêneos. (...) O que deve ser a linguagem para que ela
possa ser capaz não apenas de significar, mas de efetuar? Aancoragem no realnão é fato da
linguagem em geral, mas daquela que soube contatar uma função encantatória e poética”.8
Na busca de resposta, a autora traça um paralelo entre essa ‘fala curativa’ e a ‘fala catártica’
descrita por Freud e Breuer, e continua questionando: seria ela (fala catártica = conjunção do
discurso e do afeto) produto bastardo da eficácia terapêutica ou descoberta de um poder
fundamental da fala? O que é a linguagem? Qual a sua essência? Quais são os limites da
linguagem? Que deve ser para se dotar de poder semelhante ao da ação efetiva? Ela encontra em
Rousseau a instauração de uma solidariedade primordial entre troca passional e função verbal
(p.40). Para ele a origem da linguagem está “na vontade do ser afetado em afetar o outro”.
Neste ponto, as idéias de Schneider tomam um caminho interessante. Na medida em que afeto e
afetar o outro se tornam parte da linguagem da tragédia, da linguagem ‘apaixonada’, onde o

discurso bate com golpes redobrados dando uma outra emoção diferente da presença do próprio
objeto, (...) acumulando o registro da excitação e sua exteriorização ab-reativa, a coincidência de
ritmos entre os dois movimentos, fazendo bascular o espectador fora de sua posição de pura
testemunha (p.41); uma idéia vai se construindo:
“(...) cai o mito da inocência infantil. Haveria em todo afeto um elemento explorável em

conseqüência de sua encenação sempre possível, encenação evidentemente dependente da
atitude do meio como espectador. O outro não figura, assim, apenas como simples testemunha
encarregada de sancionar a demonstração emocional da criança, ele faz mais: confere um sentido
exercendo ação decisiva sobre o desenvolvimento qualitativo da vida afetiva. A criança se verá
infeliz, comediante, irresistivelmente engraçada, antes de ter tido a calma de procurar ser o que
quer que seja (...) é a própria mensagem dessas manifestações que a criança encontra, de algum
modo, pré-registrado antes que tenha de dar forma a algo. (...). Portanto, se o afeto como pura
reação fisiológica é sempre diretamente isolável, pode se manifestar ao nível do vivido somente
tomado na rede de relações com o outro”.9

Para Schneider, é possível que a mediação da transcrição endereçada ao outro ressoe diretamente
sobre esse processo fisiológico, servindo de substrato ao próprio afeto. Não há assim uma
‘expressão verdadeira do afeto’, um simples desvelamento de um afeto escondido, mas a

elaboração progressiva de um afeto repercutido por isto que em torno do sujeito faz ou não o papel
de caixa de ressonância(p.49).
Esta é a base do pensamento da autora sobre o trauma. O trauma seria, portanto, a impossibilidade
da vivência da dimensão teatral, abortando o processo emocional precisamente no momento em

que, orientando-se para a mediação da expressão (que entendo como expressão verbal e
expressão contida na ‘leitura’ realizada pelo outro), estaria pronto a incitar um desenvolvimento que

lhe permitisse entrar em posse de si mesmo. (p.50)
Esta descrição se parece muito com aquela feita por Torók, no texto ‘O cadáver saboroso’10 sobre
o conceito de introjeção. Também neste conceito, a passagem ‘pelo’ outro é o que permite, ou não,
o movimento e a tradução da manifestação pulsional do sujeito.
A ‘saída’ apontada por Schneider é que o dualismo afeto-linguagem deve ser substituído pela
necessária passagem da impressão à expressão, tanto no plano da linguagem quanto do afeto, tal
como ocorre na ‘linguagem originária’ (p.42)
Parece, assim, que a ancoragem no real é uma qualidade da linguagem originária e ambas estão
pressupostas na idéia de catarse, tal como está descrita, com sua função curativa, nos textos
freudianos abordados por ela. Sua insistência é menos em uma certa combinação de linguagem e
afeto do que na importância do outro como “significador” ou “possibilitador” da passagem entre
impressão e expressão.
LÍNGUA E FALA
O texto de Luis Cláudio Figueiredo, Heidegger, língua e fala, retoma duas perspectivas conflitantes
sobre a linguagem.
Uma delas toma a linguagem como complexo instrumento de representação de objetos por parte de
um sujeito, como instrumento de expressão e de comunicação entre seres humanos, ou seja,
pressupõe que sujeitos e suas experiências e os objetos destas experiências pré-existem a
qualquer linguagem, sendo que esta funcionaria como articulação e vínculo entre os elementos
envolvidos. A linguagem é assim concebida como objeto do conhecimento, instrumento dócil e
prestativo a serviço dos falantes.
Em uma segunda perspectiva, assumida por Heidegger, a linguagem é tomada como meio

universal da experiência, ou seja, a constituição linguageira do mundo é o solo de emergência de
tudo que podemos encontrar e de tudo que pode nos afetar como sendo algo.
À semelhança do que chamamos acima de “sistema da língua”, Figueiredo coloca a imagem dos
jogos de linguagem para compreender o alcance desta ótica. Todos os jogos são constituídos de
regras que, uma vez estabelecidas e pactuadas, devem ser respeitadas por todos e devem reger
todas as ações dentro do jogo. Sua eficácia é a própria constituição das subjetividades e

objetividades envolvidas no jogo. Por exemplo: uma vez que as regras do futebol não forem
seguidas, não se estará jogando mal o futebol, simplesmente não se está jogando futebol algum.
Assim, é na obediência às regras que se pode configurar um campo de forças que dá existência e
sentido a todos os elementos daquele campo. “(...) não se existe senão no-mundo e na-língua”. (p.
70)
Segundo o autor, observa-se uma transição do interesse de Heidegger da língua para a fala, com
sua eficácia poética, ao longo de sua obra. Para este, tanto a fala tagarela e cotidiana, quanto a fala
poética, bem como a própria língua em que se vive, estão muito pouco à disposição do sujeito.
Figueiredo acompanha a idéia e batiza a FALA heideggeriana de “fala acontecimental” ou
“fenomenalizante”, e percorre um trajeto que se inicia da explicitação da diferença ontológica entre
Ser e Ente.
Definindo em pouquíssimas palavras o Ser como o que dá sentido ao que se mostra e o Ente como
aquilo que se mostra como sendo, ou seja, o que se deixa interpretar, podemos tentar acompanhar
as críticas que Heidegger fará às idéias de metafísica, entendida como atividade humana que se
caracteriza por ir além do Ente na direção do Ser, ou ainda, como a busca que dá sentido ao Ente,
principalmente à metafísica platônica, afirmando que esta forma de compreender transforma o Ser
como espécie de ente especial, superior e supremo. (idem, p. 72)
Heidegger defenderá a idéia do Ser como o irrepresentável. Nas palavras de Figueiredo, convém
pensar o Ser como fundo sem fundo e os Entes como figuras:
“o fundo sobre o qual uma figura se destaca existe como puro envio e doação, ou seja, ele propicia

que algo se configure, ele destina algo à configuração. No entanto, neste momento mesmo, o ser
como puro envio se retrai: o que se mostra é a figura, o fundo se afasta de nós e se torna invisível.
(...) Esta é a forma de pensarmos o ser como retraimento”.11
O autor aproxima a idéia do Ser como fundo sem fundo da idéia do abismo e a postura de abertura
e aproximação deste abismo com o afeto da angústia. No entanto, Heidegger denomina esta
disposição afetiva de ‘manter o espírito aberto ao secreto’ de serenidade.
Conservar-se no “aberto da abertura”, habitar a “livre extensão” são as condições essenciais para
que se proponham novas fenomenalizações, para que o acontecimento possa emergir como
irrupção do real. O real aqui é destituído de qualquer representação, é o real sem imagens, que
comparece apenas como irrupção no campo de uma espera e que exige uma resposta. Esta
exigência é que nos propulsiona em direção à fala. Portanto, é a escuta do acontecimento que gera
a fala poética como resposta. 12
Esta fala nada representa, nem expressa a experiência subjetiva com o novo. A fala que responde
ao acontecimento é que dará ao que emerge um ser, ou seja, esta fala terá função
fenomenalizadora:
“para que ela (fala) possa ter esta eficácia é preciso que ela brote do fundo sem fundo, desde o

abismo, desde o Ser irrepresentável. (...) Esta fala é a própria fala da língua. (...) nesta medida, a

fala ela mesma, livre das amarras das intenções subjetivas e das tarefas de comunicação, será
como acontecimento, imprevisível e incalculável. Somente a experiência com esta fala outra,
proveniente da escuta do irrepresentável, terá poder de fazer outro aquele que for por ela
colhido”.13
Figueiredo então pergunta: em que medida esta fala está comprometida com a verdade? Entendo
que a cada uma das visões de linguagem (ver p. 12) corresponde uma idéia sobre o que é a

verdade. Na perspectiva da linguagem-representação, linguagem-instrumento, podemos entender a
“verdade” de forma dualista, como correspondência e adequação, como representação adequada.
Na perspectiva da linguagem como meio da experiência, estamos em contato com a eficácia
fenomenalizante da fala, portanto utilizaremos a noção de verdade como aletheia, ou seja, uma
noção de verdade que não se fixa na oposição verdadeiro versus falso, mas que se instaura num
jogo de desvelamento e ocultação.
“A verdade como aletheia é o desvelamento do ente, o que permite que ele se mostre, o que

propicia sua configuração desde o fundo sem fundo do ser”. 14
Destas idéias sobre linguagem restam questões, muitas questões.
É a língua a principal perda do sujeito surdo. Por conta desta perda, várias outras vão se somar e
através dela se configurar. Será que os sujeitos surdos não podem contar com a possibilidade
catártica da linguagem? Será que o tipo de apreensão possível da língua oral pelos sujeitos surdos
fica restrito a um tipo de uso “declarativo” (Schneider) ou como instrumento de representação de
objetos (Figueiredo)? Será que, caso estas características se verifiquem, elas afetariam a
constituição da subjetividade da pessoa surda? De que forma? Será que o sujeito surdo alcança
apenas uma das dimensões da “verdade”? Apenas a verdade como dualismo, concreta, sem
possibilidade de enigma e desvelamentos sucessivos?
O LUGAR DA LINGUAGEM E DO ESTRANGEIRO
Pierre Fédida tem dois lindos, complicados e complementares textos intitulados: “O sítio do
estrangeiro” e “A vertical do estrangeiro” 15. No primeiro artigo trata da língua e suas
particularidades, para então chegar à situação analítica.
O objeto de reflexão na primeira parte do artigo é a língua em sua capacidade de dar visibilidade às
coisas mesmas, desde aquele sítio denominado estrangeiro, sem familiaridade extremada, sem
sentimentalismo, mas onde a ressonância do sentimento das coisas permite a mímesis e a criação
(opostos a descrição racional), permite o ato poético de nomeação, de surgimento da língua no
despertar de suas palavras. Por este resumo percebe-se que tanto a língua como as coisas
mesmas ganham uma autonomia de ser vivente, ou seja, uma heterogeneidade e radical alteridade
frente ao sujeito.

Assim, me parece frutífero pensar no texto de Fédida como uma proposição de uma
intersubjetividade radical, que pressupõe não um animismo metafísico, mas uma alteridade e uma
presença essencial de um ser humano falante partícipe desta relação com as coisas e com a
língua.
Assim, no mesmo movimento em que dedica importância capital às coisas: “(...) é preciso encontrar
o tempo de ver cada coisa pronunciando seu nome para escutá-lo aí se formar” (p.52); Fédida
passa a falar de criação de ato poético (p.52), de transferência de qualidade (p.55) e, quase
imperceptivelmente, passa a combinar (para então separar) língua de fala. Conforme entendo,

língua é sistema comum, vivente, fundação e estrutura para além do sujeito singular e fala é a
língua apropriada pelo sujeito, capturada pelo tempo, recriada ou assassinada por ele, o único lugar
possível para se escutar o que se diz. Nesta leitura, língua e fala são completamente
interdependentes.
No decorrer do artigo, o sítio do estrangeiro aparece como um sítio cigano, ora na língua, ora na
escuta nascida do silêncio, ora nas mãos do poeta. Aparece como energia potencial, lugar,
ferramenta. De fato, ele é o lugar da condição de eficácia fenomenalizante da fala, abordada tanto
por Schneider quanto por Figueiredo. Assim, quando o autor fala do estrangeiro, o define como:
“o fundo de silêncio que as coisas solicitam na língua para se traduzir – para se tornar visíveis. (...)

A visibilidade das coisas é menos da ordem da imagem que da impressão e da escritura. Ela é
produzida por uma transferência de qualidades sensíveis que a fala torna possível através daquilo
que escuta de si própria”. 16
Adiante, na parte dedicada à clínica, ele dirá: “ao evocar o sítio do estrangeiro, fazemos apelo (...)

ao ato de escutar como recurso de linguagem próprio à fala nas palavras usuais da língua”.17
Sempre localizei os surdos que atendi e convivi como estrangeiros, não em relação a mim mesma,
mas como questão fundamental que perpassava seus sofrimentos. Pensar a eficácia da linguagem
desde um sítio que me parece inacessível aos surdos me incomoda. Não pretendo fazer um
levantamento de falhas travestidas como diferenças. No entanto, talvez caiba descrever que
trabalhei com surdos que apresentavam sérias dificuldades de compreensão do português.
Apresentavam dificuldades de compreender abstrações, de entender uma metáfora, de brincar com
a língua. Riscar o nome escrito de uma criança ou adolescente surdo era uma ofensa. No
tratamento não havia possibilidade de pensar contradições entre intenção e ação, entre intenção e
reação do outro. Os próprios sinais eram pobremente utilizados, reinando uma lógica de exclusão:
entre os conceitos implícitos nos pares verdade/mentira, bonito/feio, certo/errado não havia nada.
Ou isso ou aquilo. Monolíticos também eram os efeitos dos sentimentos: se amo: beijo, namoro,
transo; se odeio: inimigo, fim, bato, apanho. Os sintomas e defesas predominantes eram
obsessivos e maníacos, actings e somatizações.

FALA E INTIMIDADE
Neste ponto posso dizer começo a questionar se o tema da intimidade, tão caro para mim há anos,
é realmente um problema profícuo.
Intimidade para Fédida está mais para uma propriedade específica da língua e da função do
analista e do poeta. Para Marion Minerbo18, no meu entender, ora intimidade quase se funde com
a noção de transferência em Freud, ora parece remeter ao conceito de introjeção (Tórok).
Para mim, a intimidade aparecia na constatação de uma falta de intimidade dos surdos consigo
próprios, quando mal reconheciam algo além do visível, que dirá de um mundo intrapsíquico.
Entretanto, lendo o que tem produzido a psicanálise sobre as patologias contemporaneidade,
observando meus pacientes atuais (ouvintes), penso se a falta de intimidade não deve ser remetida
à constituição da subjetividade na atualidade. “Não observar as crianças, mas estar com elas, neste
ponto começa a ficção” (Entrevista de Hirokazu Kore-eda, diretor do filme “Ninguém pode saber”,
na Folha de São Paulo, em 21/04/05). Esta frase e o filme citado fazem parecer que intimidade é a
nova categoria de “ficção científica” da modernidade, não dos surdos.
Fedida, em “A vertical do estrangeiro” 19, começa a construir uma sobreposição e interdependência
entre o sítio do estrangeiro e a intimidade. Nos dois textos estudados, as primeiras frases parecem
resumir o conteúdo a ser desenvolvido no artigo. Assim, temos na primeira página:
“A intimidade da sessão não evoca tanto a intimidade de uma relação humana quanto a existência

pática da linguagem em contato com suas palavras, ali onde a visão se inverte como se ela viesse
da própria fala”.20
Ele começa dizendo que intimidade é um tema em desuso e um tema difícil para a psicanálise. O
ofício do analista exige um cuidado, uma vigilância em relação aos recobrimentos que a presença
do familiar não pode deixar de produzir. (p.66) Ele contrapõe essa vigilância ao testemunho
contratransferencial que, de alguma forma, transgride a condição de linguagem do silêncio.
Descrevendo, portanto, as bases do ofício psicanalítico, Fedida afirma: “pode-se afirmar que o
estrangeiro garante o íntimo, e que qualquer familiarização do analista com seu paciente representa
uma ameaça ao íntimo” (p.68).
O par estrangeiro/íntimo é todo tempo referido às bases de sustentação da psicanálise e à relação
analista/paciente. Sob essa ótica, a interpretação é assim definida: “(...) interpretação – por

excelência ato de manifestação do estrangeiro no coração do íntimo – é mudança de vista e
abertura dos possíveis em um processo de historização”. (p.73)
Quando leio esta linda afirmação, lembro-me de uma outra, de Julia Kristeva:
“(...) o futuro não está em querer integrar o estrangeiro e, sim, em respeitar sua singularidade. Isso

só se tornará possível com base em nossa própria divisão, no reconhecimento do estrangeiro em
mim mesmo”. Por essa razão ela vê “a experiência psicanalítica como uma viagem na estranheza

do outro e de si mesmo (...), pois permite a transformação daquilo que tem função de hostilidade
(hostis – inimigo) em hospitalidade (hospes – hospedeiro)” 21
Para falar de intimidade Minerbo, retoma a importância do outro na constituição subjetiva: “(...) o
leão de Laís, estando afeito à própria ferocidade não lhe tem horror (...) por isso pode olhar com
simpatia a ferocidade da criança. Não é que ele não a ache feroz: é que também é natural das
crianças um tanto de ferocidade”. Acho esta interpretação brilhante. Ela continua:
“Este estar afeito à própria ferocidade, ter afeição por sua ferocidade, é exatamente o que se

entende por intimidade consigo próprio, ou melhor, com as próprias feições psíquicas. (...) ‘mas
quem é o leão senão a própria Laís? Agora podemos falar de uma especularidade ativa. (...) sua
função (do leão) não se restringe a refletir passivamente, mas a receber uma imagem, acolhê-la e
devolvê-la revestida de uma espécie de película transparente, luminosa e quente de acolhimento e
sim-patia (sentir com). É assim que Laís vai se conhecer, tornar-se íntima de si mesma no
momento mesmo em que se torna íntima do leão. Intimidade é este momento de reflexão-calorosaluminosa mútua que permite reconhecer-se no outro”. 22
Essa descrição de Minerbo diz o que diz Schneider (ver p.13) como condição de expressão do
afeto, ou seja, o movimento de expressão é aquele movimento de tomar posse de si mesmo
através de um encontro. Fédida coloca este encontro não na relação interpessoal, mas numa certa
experiência de linguagem (que certamente implica na presença de um outro), onde a visão se
inverte como se viesse da própria fala.
O alcance da eficácia da fala é um conceito escorregadio. Penso ter encontrado a falha dessa
eficácia no trabalho clínico com surdos. Estranho é que nunca deixei de mergulhar no mundo que
me era apresentado, a eficácia da fala fenomenalizante se fazia presente em mim, mas essa fala
não ressoava nos pacientes. Ver-se escutado era a primeira grande surpresa para os surdos. Ver
sua fala apropriada por mim e devolvida era uma violência, uma perseguição muitas vezes.
Escutar-se... não sei o quanto acontecia. Será que me colocava como representante dos ouvintes?
Talvez, pois eu era estrangeira no mundo dos surdos e isso era claro para todos nós. Fiquei na
escuta do ‘corpo sem sonho’? Ultrapassei os limites das abstrações possíveis de serem
compreendidas? Talvez. Penso hoje que esse lugar tão radicalmente estrangeiro representado pelo
analista-ouvinte beirava a impossibilidade, não só para os surdos, mas também para as famílias.
Penso também que pude ajudá-los a enriquecer a compreensão das vivências cotidianas (o que
não é absolutamente específico para surdos), tentando minimizar os efeitos traumáticos das
experiências vividas como radicalmente solitárias, na medida em que a presença do outro não
podia ser aproveitada e compartilhada.
Ainda sobre a eficácia da fala: penso que dela resulta a experiência da espessura da realidade
vivida, porque compartilhada, e por isso, revivida e assimilada.

O surdo tem estilhaços de língua, estilhaços de uma língua explodida, com cacos furando partes do
corpo, retalhando pedaços de vivência, provocando amadurecimentos precoces e restritos. Cacos
de língua com funções comunicativas, designativas, descritivas, que não atingem o cerne do
sujeito, que assassina a própria língua enquanto instância subjetivante.
Qual a eficácia da fala que nasce da apropriação da língua, dessa língua não apenas estrangeira,
mas clandestina?
Qual o lugar que a língua de sinais poderá ocupar?
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Resumo
Este trabalho apresenta algumas reflexões acerca das implicações psicológicas decorrentes da
participação de sujeitos em pesquisas genéticas para câncer de mama/ovário (que utilizam testes
preditivos para mutações nos genes BRCA1 e BRCA2). São tecidas algumas considerações,
enfocando principalmente as reações e expectativas que os sujeitos apresentam por ocasião da
devolutiva do resultado da testagem genética e as decisões subseqüentes, a partir desse
conhecimento. São comentadas também algumas repercussões no ambiente familiar e
transgeracional, além de algumas preocupações bioéticas associadas, e o papel do psicólogo nas
equipes multidisciplinares.
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Some psychological issues of genetic testing for breast/ovarian cancer
Abstract
This paper presents some reflexions about psychological issues associated subject participation in
genetic researches for breast/ovarian cancer (that use predictive testing for BRCA1 and BRCA2
genetic mutation). Some considerations are made, focusing the reactions and expectations that
subjects show at the time of genetic testing devolution of results and the following decision making,
based on this knowledge. Some repercussions on family and transgenerational level are also
comented, as well as some associated bioethical preocupations and the role of psychologist in
multidisciplinary teams.
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Algunas implicaciones psicológicas de los testes genéticos para cáncer de mama/ovario
Resumen
Este trabajo presenta algunas reflexiones acerca de las implicaciones psicológicas en respuesta de
la participación de sujetos en pesquisas genéticas para cáncer de mama/ovario (que utilizan testes
preditivos para mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2). Son hechas algunas consideraciones,
enfocando principalmente las reacciones y expectativas que los sujetos presentan por ocasión de la
devolutiva del resultado de los testes genéticos y las decisiones subsiguientes, a partir de ese
conocimiento. Son comentadas también algunas repercusiones en el ambiente familiar y

transgeneracional, además de algunas preocupaciones bioéticas asociadas, y el papel del
psicólogo en las equipos multidisciplinares.
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Este artigo é derivado de minha Dissertação de Mestrado (Romeira, 2000), sob a orientação da
Profª Drª Silvia Ancona-Lopez, a quem expresso meu reconhecimento e carinho.

Algumas implicações psicológicas da testagem genética para câncer de mama/ovário
O câncer de mama tem sido alvo de grande interesse desde a Antigüidade. Atualmente calcula-se
que uma em cada doze mulheres que atinja os 70 anos de idade irá desenvolvê-lo, com previsão
para o ano 2003 de 41.610 novos casos no Brasil, sendo a principal localização tumoral entre as
mulheres das regiões Sul e Sudeste. Dentre os fatores de risco destacam-se: o cigarro, a
obesidade, o consumo regular de álcool, a gravidez tardia (após os 30 anos), a menopausa tardia
(após os 50 anos) e os aspectos genéticos (INCA, 2003).
Somente esses dados já justificariam a realização de estudos multidisciplinares, na tentativa de
compreender os mecanismos de atuação dos diversos tipos de tumores possíveis, e de auxiliar
essas mulheres sob vários aspectos: prevenção, diagnóstico, tratamentos, controle, entre outros.
Além disso, é fundamental que sejam contempladas as implicações psicológicas associadas a essa
doença que afeta um órgão representativo da feminilidade.
Entretanto, a expectativa de desenvolvimento do câncer na proporção de uma para cada doze
mulheres sofre profunda alteração em algumas famílias, nas quais existe um componente
hereditário. Há muito tempo pesquisadores do mundo todo vêm se dedicando a estudar grupos
familiares nos quais a incidência de casos de câncer de mama se dá com uma freqüência elevada,
atingindo muitas de suas mulheres. Por vezes não surge apenas o câncer de mama, podendo
ocorrer ao mesmo tempo casos de câncer de ovário e outros, como melanoma, de próstata, de
fígado etc, porém menos freqüentemente.
Com o crescente avanço tecnológico – especialmente com relação ao conhecimento do genoma
humano – tornou-se possível a identificação de dois genes: BRCA1 e BRCA2 (breast cancer 1 – 2).
Quando existem mutações em seu seqüenciamento, uma de suas expressões pode ser o
desenvolvimento de tumores malignos, nas seguintes proporções:


Câncer de mama em mulheres: 85% nos casos BRCA1 positivo e 40% nos casos BRCA2
positivo ao longo da vida, estimando-se sobrevida média da população geral em 80 anos;

em homens, embora mais raro, aumentam as chances, caso carreguem a mutação BRCA2.


Câncer de ovário: 23 a 40% nos casos BRCA1 positivo, e baixa probabilidade nos casos
BRCA2 positivo, estimando-se sobrevida média da população geral em 80 anos (Offit,
1998).

Do total dos casos de câncer de mama, apenas cerca de 10% é devido a mutações nesses genes
(Offit, 1998). Todavia, como já apontado, quando essa configuração genética circula em um grupo
familiar, sendo transmitida ao longo das gerações, a incidência de mulheres defrontando-se com
diagnósticos, tratamentos, cirurgias, perdas e morte é de fato muito alta, traduzindo-se em uma
espécie de “marca familiar”.
Com a disponibilidade de sofisticados recursos que permitem a profissionais de saúde detectar com
antecipação a existência das referidas mutações nos genes BRCA1/2 (utilizando testes preditivos),
vários centros de pesquisa ao redor do mundo compuseram equipes multidisciplinares, com o
propósito de identificar os indivíduos positivos para essas mutações. Visto que a transmissão
desses genes se dá em acordo com as leis fundamentais da genética, um indivíduo cujo pai ou
mãe sejam positivos pode ter 50% de probabilidade de também carregar a mutação, ao mesmo
tempo em que, na mesma proporção, pode ser isentado de tal herança (ou seja, ser negativo).
Esse conhecimento tem como propósito prover o indivíduo de um dado de realidade que venha a
contribuir para a adoção de medidas que lhe proporcionem uma melhoria em sua qualidade de
vida, podendo se traduzir em: cuidados consigo, adoção de fatores protetores, estratégias de
detecção precoce do tumor e tratamentos, entre outros.
Porém, as medidas interventivas propostas não teriam grande utilidade, caso a pessoa que
pudesse se beneficiar desses sofisticados recursos se encontrasse impossibilitada de usufruí-los.
Impossibilidade que não se refere apenas a dificuldades de acesso a esses serviços, mas
sobretudo a que pode ocorrer na esfera emocional. Ela pode não conseguir entrar em contato com
dados que lhe remetam a vivências de sofrimento e dor experienciadas ao longo de sua vida no
acompanhamento de pessoas significativas, que padeceram e morreram de câncer.
Meu trabalho como assistente de pesquisa no Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da
Universidade São Marcos (SP), acompanhando as rotinas do Projeto Câncer de Mama e Genética
(desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, RJ) – especialmente no contato com as
voluntárias – despertaram-me muitas inquietações. Essas pessoas vinham em busca de quê? O
que ocorre em seu mundo interno, diante da possibilidade de conhecimento de seu status
genético? Quais são as expectativas, demandas, reações e implicações dessa participação? Em
suma, quais aspectos psicológicos poderiam envolver uma situação de pesquisa genética para
câncer de mama/ovário?
Estas e outras indagações levaram-me a buscar conhecer o que os profissionais de saúde mental
(psicólogos e psiquiatras) descrevem em seus relatos, a respeito dos aspectos psicológicos
presentes nas situações de pesquisa genética para câncer de mama e/ou ovário que utilizam testes
genéticos preditivos (BRCA1/2). Por se tratar de um tema recente, logo percebi que no Brasil a
literatura é escassa. Assim, partindo da revisão da literatura científica internacional publicada entre
1995 e junho/2000 (ver quadro anexo), uma significativa quantidade de informações foi levantada e
organizada segundo eixos temáticos (Romeira, 2000).

Encontradas as publicações disponíveis e organizadas as informações, alguns aspectos acabaram
por se destacar – seja pela freqüência com que os assuntos são abordados, seja pelas
contradições que apresentam, seja pelas implicações que possam ter para os sujeitos das
pesquisas e suas famílias, entre outros. Desta forma, parece pertinente tecer algumas breves
considerações.
Um primeiro aspecto a ser apontado refere-se à perspectiva de adesão aos programas de testagem
genética para câncer de mama/ovário, a qual parece ter sofrido certa alteração com o passar do
tempo. Inicialmente, quando da disponibilização da testagem BRCA1/2, a previsão relativa ao
interesse dos sujeitos era muito otimista. Aos poucos, foi possível perceber que o interesse
inicialmente manifestado decai significativamente quando é o indivíduo quem deve movimentar-se
para o engajamento nesses protocolos de pesquisa.
Não resta dúvida que uma das grandes contribuições que essa modalidade de prestação de serviço
à saúde pode oferecer diz respeito à apresentação de um dado de realidade sobre o qual a pessoa
possa se apoiar – relacionado ao conhecimento de seu status genético.
A partir do resultado de um teste, o sujeito pode ter clara qual sua condição real diante do que fora
vivenciado até então – medos, suposições, fantasias, “certeza” interior. Urge que se tomem
decisões, no sentido de prover cuidados que lhe garantam uma detecção precoce, caso o tumor
venha a se desenvolver (monitoramento mais intensivo, cirurgias, mudanças de hábitos etc). Ou, ao
contrário, a adequação a uma vida de não-doente em potencial.
Lembrando que os interessados têm um forte histórico familiar (e/ou pessoal) de câncer, torna-se
compreensível que, em um nível cognitivo, desejem conhecer sua condição genética. Do ponto de
vista da realidade concreta, tomar conhecimento de seu status é algo que pode tranqüilizar o
indivíduo, então colocado diante de decisões a serem tomadas, que venham a lhe proporcionar
certo reasseguramento e incremento em seu bem-estar. Sob esse prisma, torna-se plausível que o
nível sócio-econômico-cultural dos sujeitos influencie de modo decisivo a compreensão do que
sejam: o risco genético, as propostas contidas nos protocolos de pesquisa, as implicações
decorrentes da testagem etc – uma vez que esse background provavelmente irá contribuir para o
entendimento e a adesão às medidas propostas.
Desta forma, torna-se imprescindível a circulação de informações que possibilitem aos médicos
(clínicos) o reconhecimento daqueles indivíduos que de fato poderiam se beneficiar do
conhecimento de seu status genético – seja para conhecer seus verdadeiros riscos de
desenvolvimento de determinadas doenças, seja para a adoção de medidas preventivas e tomadas
de decisões relativas a gestações, cuidados consigo, entre outros. A divulgação dessas
informações muito pode contribuir para que se evite a perpetuação de sofrimentos desnecessários
– no nível de fantasias – no sentido de oferecer a essas pessoas subsídios mais realistas sobre
suas condições, fornecendo dados em que se apoiar e que possam colaborar para sua elaboração.
Por outro lado, esse conhecimento pode trazer consigo notícias com as quais seja muito difícil lidar
– como por exemplo uma probabilidade muito aumentada de também desenvolver o tumor e, desta

forma, vivenciar experiências semelhantes àquelas que pessoas muito significativas em sua vida já
experimentaram. Além disso, é necessário considerar que a perda de pessoas amadas sem dúvida
deixa marcas profundas nos sobreviventes.
Sendo que o câncer de mama relacionado a mutações BRCA1/2 em geral apresenta sua instalação
em idade pré-menopausa, é freqüente um histórico no qual a pessoa (quando criança ou
adolescente) deparava-se com sua mãe (ainda jovem) enfrentando verdadeiras batalhas contra a
doença e a morte. A vivência de acompanhar a interrupção do curso da vida normal de pessoas
amadas, em decorrência do diagnóstico de câncer feminino – seja por tratamentos altamente
agressivos à saúde e à auto-imagem femininas, seja pela morte física – pode trazer fortes
implicações no processo de construção e investimento da imagem de um corpo feminino.
Especialmente se for levado em consideração que esse corpo também estará sob o risco desse
adoecimento, em decorrência da hereditariedade implicada.
Sob esse prisma, o que se herda? A circulação e manifestação de um componente genético ao
longo das gerações trazem para uma família outras heranças, além da biológica. A maneira como
os familiares lidam com essa realidade – de informações, riscos, prevenções, diagnósticos,
tratamentos, mortes, perdas e sofrimentos – sem dúvida se faz sentir na maneira como aquela
pessoa, que se encontra em suas fases iniciais de desenvolvimento, também lidará com essas
questões.
Nesse ponto, suponho que deve haver a influência de um outro tipo de herança: aquela pela qual
se herdam os aspectos inconscientes característicos de um grupo familiar – que englobam inclusive
os assuntos sobre os quais não se fala (os tabus), impossibilitando sua elaboração – em acordo
com as idéias desenvolvidas por Eiguer e seus colaboradores em França, sobre a questão da

transgeracionalidade (1998). Isto porque é a partir da matriz familiar que se constitui a subjetividade
humana, em um interjogo entre seus conteúdos internos inatos (suas potencialidades) e o universo
familiar em que se encontra, do qual recebe toda a carga transmissível de uma família específica. A
partir das redes de vinculação e dos movimentos de projeções e identificações, herda-se o
psiquismo familiar, transmitido transgeracionalmente. Não obstante a relevância dessa questão,
sua discussão transcenderia o escopo do presente trabalho.
Com relação aos indivíduos participantes de estudos genéticos, são freqüentes os relatos a
respeito das dificuldades de comunicação entre os membros das famílias. A troca de informações e
dos sentimentos vivenciados associados à temática câncer mostra-se especialmente prejudicada.
Em contrapartida, um outro ponto a ser destacado refere-se à necessidade de se fornecer aos
membros das famílias de risco os dados relativos à condição genética de cada um, caracterizando
um trabalho preditivo. Porém, cabe salientar que essa situação mostra-se também muito delicada,
esbarrando inclusive em questões bioéticas (por exemplo, a autonomia de um membro de uma
família informativa querer ou não participar de pesquisas). É importante oferecer a esses indivíduos
um tipo de trabalho que contemple a disponibilidade de lhes dar informações sobre a doença,

testagem, hereditariedade etc, porém abrindo um espaço de acolhimento para o qual ele possa
voltar-se, caso necessite e deseje.
Parece ser muito tênue a linha que separa a recusa de uma pessoa em se envolver na testagem
com uma impossibilidade interna de entrar em contato com essas questões. Da mesma forma como
é muito fina a demarcação entre o dever de profissionais da saúde em prover cuidados ao indivíduo
e a invasão em sua vida. Há diversas variáveis envolvidas, muitas das quais bastante dolorosas.
De qualquer maneira, é muito importante a reflexão sobre o alcance e as limitações: do teste, do

sujeito e dos pesquisadores.
Além disso, surge uma outra dúvida: mesmo não questionando acerca da influência de um maior
nível educacional sobre a compreensão dos riscos e possibilidades, deve-se lembrar que esse
conhecimento é da ordem do cognitivo, e não fica clara qual a relação que pode haver no que se
refere ao emocional. Maiores recursos cognitivos podem se traduzir em formas mais requintadas de
negação? Conhecer tem o mesmo poder de acolher e dar conta das angústias? É possível pensar
que essa questão merece ser melhor compreendida: apenas supor que o indivíduo mais instruído é
também mais capaz de lidar com suas reações, medos etc, pode se revelar como algo muito
simplista quando, na verdade, necessita ser melhor averiguado. A coragem para procurar auxílio
(mesmo que na forma de um estudo genético) não necessariamente implica em uma força egóica

per se, capaz de abarcar todas as implicações e ambigüidades inerentes a essa situação.
Cabe lembrar que o stress decorrente de um elevado risco de doença pode interferir com atividades
apropriadas de controle, afetando a adoção de medidas protetoras. Além disso, pessoas com
histórias de doenças ameaçadoras na família têm experienciado perdas, responsabilidades de
cuidar de parentes doentes e profundos stress e desorganização, associados com sérias doenças
crônicas.
O sofrimento promove comportamentos relacionados à saúde, que oferecem o potencial para a
redução de risco, mas pode inibir comportamentos que levem à detecção da doença. O sofrimento
específico do câncer pode interferir com a compreensão do risco individualizado, e a descoberta
dos resultados do teste BRCA1/2 pode desencadear pensamentos intrusivos e comportamentos de
evitação.
Os fatores psicológicos, muito mais que o risco objetivo, guiam o interesse na testagem genética e
as reações aos resultados do teste. Do mesmo modo como se fazem presentes quando existe a
consideração de cirurgias profiláticas, como a mastectomia (retirada das mamas) e a ooforectomia
(retirada dos ovários). É muito alta a correlação entre esta decisão e níveis elevados de ansiedade
relacionada ao câncer e a super-estimativa do risco auto-percebido (muitas vezes não
correspondente ao risco objetivo). A mulher pode se agarrar a uma opção tão radical (por vezes
mutilante) como forma de se defender das angústias suscitadas.
É importante que os profissionais que usarão os testes genéticos saibam que as pessoas de risco
para doenças podem ter sofrimento psicológico associado, e que os resultados negativos nem
sempre trarão alívio e melhoria na qualidade de vida. Embora um risco aumentado motive maior

screening ou ações preventivas, o aumento de sofrimento ou ansiedade sobre o risco pode interferir
com este comportamento.
Desta forma, as medidas de stress podem ser um meio útil para explorar as seqüelas da avaliação
do risco genético, mediante o uso de instrumentos (como por exemplo a Escala de Impacto de
Eventos – Impact of Event Scale – apresentada por Horowitz e cols, 1979) e/ou entrevistas. Cabe
lembrar que um evento em si não é necessariamente estressante, mesmo que se apresente como
perigoso ou ameaçador – é necessário que se leve em conta as características pessoais do sujeito
envolvido.
Para esse fim, torna-se de suma importância a participação do psicólogo nas equipes
multidisciplinares que se propõem a realizar estudos genéticos. Esta participação estaria
relacionada com várias atividades, como: avaliação psicológica dos indivíduos que se apresentam
para as investigações; elaboração de estratégias de atendimento e confecção de protocolos;
suporte psicológico aos pacientes; participação junto aos demais integrantes das equipes
multidisciplinares para reflexões conjuntas; pesquisas; etc.
A importância do papel do psicólogo se faz sentir de modo especial com relação à compreensão
das informações transmitidas à paciente. Isto porque o conhecimento genético, embora rápido e
“realista”, é fornecido a uma pessoa, com conhecimento consciente e inconsciente sobre sua
vulnerabilidade, com representações e emoções a respeito de seu destino – segundo Stiefel e cols,
“não ocorre no vácuo” (1997, p. 462).
Cabe destacar que há semelhanças e diferenças entre dois tipos de obtenção de conhecimento: a
psicanálise e a informação genética, pois, ao contrário da psicanálise, a informação genética não é
obtida durante um tempo longo e com base em uma relação calcada na intimidade e confiança. Ao
contrário, embora ela traga informações de dentro de nós, esse conhecimento é entregue e não
adquirido. Além disso, há a questão da identidade: quem dá o diagnóstico não trata e quem o
recebe não é um paciente, mas alguém que possui um gene que poderá ser o responsável pela
expressão futura de um câncer. Daí a importância de informar e educar a população sobre quem
pode se beneficiar dessas informações.
O conhecimento de sintomas de câncer é importante, mas não suficiente, já que a maneira de lidar
com ele é influenciada por inúmeros fatores psicossociais. Nesse sentido, e a psicologia é
necessária para compreender se os pacientes apresentam desordens psiquiátricas ou se poderiam
vir a desenvolvê-las, bem como estimar as motivações e expectativas do aconselhamento –
lembrando que estas são sempre racionais e irracionais, enquanto que a informação genética é
sempre racional. Os consulentes devem poder reconstruir posteriormente as expectativas e as
informações obtidas: isso precisa de tempo e, às vezes, de assistência psicológica. Pacientes com
hipocondria ou cancerofobia podem se interessar pela testagem, porém não são reassegurados
pelo resultado negativo, e devem ser encaminhados a profissionais de saúde mental para
acompanhamento. Além disso, pacientes com histórico psiquiátrico anterior são “de risco” para o

desenvolvimento de complicações psiquiátricas, e se estas forem identificadas antes da testagem,
pode-se designar intervenções.
Desta forma, a participação de profissionais da saúde mental (psicólogos e psiquiatras) nas equipes
envolvidas com as pesquisas genéticas – sua atenção, sua presença “neutra” e “de fora” – contribui
para evitar o isolamento e possibilitar a integração de diferentes aspectos da detecção genética.
Muitos dos problemas psicológicos podem ser antecipados e diagnosticados e procedimentos
terapêuticos não precisam ser re-inventados.
Possivelmente uma das maiores contribuições do psicólogo em tais atividades diga respeito a seu
contato direto com os indivíduos pertencentes a famílias de risco para o desenvolvimento de
doenças de etiologia provavelmente genética. A avaliação do perfil psicológico do indivíduo em
estudo é de fundamental importância para definir as ações mais apropriadas para o caso em
particular. Dito de outra forma, é a partir do parecer do profissional de saúde mental que se pode
avaliar a pertinência ou não daquele indivíduo submeter-se a um teste preditivo naquele momento
de sua vida – quais os benefícios e prejuízos que esse conhecimento pode lhe trazer. Além disso, o
suporte oferecido pode ser fundamental para que o indivíduo consiga compreender sua condição
genética de uma maneira mais racional, ao mesmo tempo em que lhe possibilite entrar em contato
com a representação que esta situação possa ter para ele, visando uma elaboração.
Outra importante questão a ser destacada refere-se à grande preocupação com um potencial
estigma que possa advir a partir da condição genética dos indivíduos que buscam conhecer seu

status genético para algumas doenças. No caso do câncer de mama/ovário, trata-se de uma
enfermidade que pode se traduzir como incapacitante ou mesmo fatal para o indivíduo, com a
necessidade de exames de rastreamento que visem o diagnóstico precoce, a adoção de medidas
de tratamento longas e onerosas, no caso do desenvolvimento do tumor, que podem acarretar
atitudes discriminatórias por parte de empregadores e de companhias de seguro de vida e de
saúde, por exemplo.
Afinal, o indivíduo que leva consigo, ao longo de sua vida, um histórico de doenças e perdas de
entes queridos, bem como a ameaça de também adoecer, já tem questões suficientes com as quais
lidar – e certamente não necessita ser contemplado com um fardo adicional, como fazer parte de
uma “sub-espécie” genética. Nesse sentido, a adoção de medidas que venham a impedir (ou ao
menos minimizar) a possibilidade de formação de grupos discriminados a partir de seu status
genético mostra-se de grande importância. Os cuidados relativos ao sigilo dos resultados de testes
genéticos, e a proposta de medidas legais que preservem os indivíduos dessas restrições, parecem
ser fontes de preocupações e dilemas entre os pesquisadores.
Além desses, outros dilemas ainda se fazem sentir com relação aos estudos genéticos para câncer
de mama/ovário hereditário. De modo especial, cabe ressaltar a situação de intensa ambigüidade
que cerca a testagem BRCA1/BRCA2. Ambigüidade que se faz sentir sob vários vértices. Dentre
eles, destaca-se a situação resultado negativo versus resultado positivo.

O resultado negativo, embora possa trazer sentimentos de alívio, não isenta o indivíduo de
desenvolver câncer – apenas reduz o risco para índices semelhantes ao da população geral.
Portanto, a mulher deve continuar a fazer exames periodicamente (auto-exame, exame clínico,
ultrassonografia, mamografia, entre outros). Assim, não há uma possibilidade de simplesmente

deixar a coisa toda para trás, a partir do conhecimento do resultado negativo: a temática
permanecerá presente no decorrer de sua vida, requerendo atenção e cuidados – todavia também
apresentando permanente possibilidades de se entrar em contato com essas questões. Da mesma
forma como impõe a necessidade da pessoa reestruturar a vida: várias decisões e atitudes
tomadas até então tinham por base a “certeza interior” de que poderia desenvolver câncer. Com o
resultado negativo, essa probabilidade cai para os mesmos índices da população (1/12 mulheres
que atingem 70 anos). Isso pode trazer, além da “culpa do sobrevivente”, a necessidade de lidar
com essa questão: há a perda da identidade do doente em potencial e a necessidade de
reconstrução dessa identidade, que se refere a uma pessoa saudável em meio a uma família na
qual outros membros não o são.
Por sua vez, o resultado positivo aumenta a probabilidade de desenvolver câncer, ou não: ainda
permanecerá a incerteza. Tanto o resultado positivo quanto o negativo não confirmam e não
isentam o indivíduo: permanece a dúvida no ar, o que muda são apenas os índices estatísticos, o
aumento ou redução na probabilidade de adoecer, porém não há certezas (dado que a penetrância
desses genes alcança até 85%). Desta forma, o que significa ser portador? É doente? Não é?
Além disso, há outra diferença a ser apontada: os métodos de rastreamento e controle são de
grande eficiência para o câncer de mama, reduzindo a necessidade de mastectomia preventiva,
com seus efeitos sobre o corpo feminino e, conseqüentemente, para a auto-imagem, auto-estima, e
implicações na esfera da sexualidade. As seqüelas, caso haja o surgimento do câncer e o
diagnóstico nos estágios iniciais (quadrantectomia, reconstrução mamária etc), parecem ser menos
devastadoras do que a mastectomia radical. Já para o câncer de ovário, as medidas de
rastreamento e controle não são tão boas, e a ooforectomia bilateral ainda é uma das medidas mais
eficazes de proteção contra o câncer de ovário e também de mama (esta sensível à exposição
hormonal: a retirada dos ovários implica na retirada dos hormônios, configurando assim uma
medida protetora das mamas).
É certo que na ooforectomia, ao contrário da mastectomia, não há cicatrizes ou marcas externas
significativas denunciando a extirpação de um órgão representativo da sexualidade feminina.
Todavia, não se pode esquecer que ao abrir mão de seus ovários, a mulher abre mão, ao mesmo
tempo, da possibilidade de conceber filhos (ao menos no que se refere a métodos naturais,
excetuando-se as reproduções medicamente assistidas). Convém que esse aspecto não seja
negligenciado ao se apresentar à paciente a proposta por essa cirurgia, lembrando que o risco de
desenvolvimento do câncer é cumulativo, ou seja, a probabilidade de desenvolvimento do tumor
aumenta com o passar do tempo.

Do ponto de vista estritamente racional, é preferível submeter-se a uma cirurgia que de certa forma
isenta a mulher de adoecer. Porém, abrir mão da maternidade é algo que pode trazer à tona
sentimentos de grande angústia e frustração, possibilitando uma situação de intensa ambivalência
diante da decisão a ser tomada. Esta, quando necessária, deve levar em conta se a mulher já
considera que sua família esteja completa. Os afetos então despertados, tal como no caso da
mastectomia, devem ser acolhidos e trabalhados, especialmente levando-se em consideração os
conflitos inconscientes em jogo.
Foi referida acima a questão da ambigüidade que ronda a situação de pesquisa genética.
Complementando esse item, parece importante citar a postura do profissional que atua nessas
equipes: qual sua visão com relação à instalação dessa realidade para o sujeito? É possível pensar
que um resultado positivo pode ter a mesma representação de já ser doente, e que o
desenvolvimento da doença pode ser entendido como dependente apenas da passagem do tempo?
Ou existe a possibilidade de se encarar essa situação sob outro prisma? Seria possível supor que a
entrega do resultado de um teste positivo possa servir como um fator de transformação na vida da
mulher testada?
Pessoalmente, compartilho a idéia de que é possível que o resultado positivo de um teste genético
possa servir como um fator favorável na vida da pessoa, que já traz consigo uma história marcada
por sofrimento, dor e receio de também seguir na mesma trajetória que seus entes queridos.
Parece ser plausível a idéia de que uma realidade, mesmo que seja dura, pode servir como ponto
de partida para um maior investimento em si mesmo – traduzindo-se em cuidados com o corpo,
com a profissão, com os relacionamentos sociais e afetivos mas, acima de tudo, com um
investimento no próprio Eu.
Creio que uma pessoa que se dispõe a participar de um estudo que irá investigar sua vida
encontra-se imbuída de um desejo de mudar a história da “tradição” dessa marca familiar – e, quem
sabe, a história da própria vida, muitas vezes vivida até então sob a identidade de ser um doente

em potencial. Se essa pessoa puder desfrutar da contribuição de todos os profissionais envolvidos
na equipe que se dispõe a atendê-la, possivelmente poderá beneficiar-se de uma gama de
conhecimentos e informações inestimáveis. De modo especial, cabe destacar a forte contribuição
que o psicólogo pode oferecer a ela, no sentido de acolher as angústias iniciais; colaborar na
elucidação das motivações (conscientes e inconscientes) que a levaram a buscar esse
conhecimento; desvendar qual a representação que essa informação pode ter para sua vida; e qual
a perspectiva de futuro que imagina alcançar a partir de então.
Pode ser que com o passar do tempo e com o acompanhamento através de estudos longitudinais
(englobando inclusive várias gerações de uma família), venha a se confirmar que a intervenção
psicológica nos membros de famílias informativas pode contribuir como um importante fator protetor
no surgimento do câncer de mama/ovário familial – possibilitando que o indivíduo venha a se incluir
naquela faixa de 15% dos que não expressam fenotipicamente a mutação BRCA.

É importante que essa possibilidade (talvez muito próxima também de um desejo) se concretize ao
longo do tempo. Todavia, sob uma perspectiva mais imediatista, talvez um dos grandes ganhos que
se possa alcançar refira-se à contribuição que o psicólogo pode dar ao desenvolver um trabalho
psicoterápico com as pessoas que testam positivo. Os ganhos daí alcançados podem incluir o
fortalecimento da estrutura egóica do paciente, que ao final pode perceber-se melhor
instrumentalizado diante da vida. Caso a doença venha de fato a se manifestar, pode-se supor que
essa pessoa terá recursos muito mais eficazes para lidar com a detecção precoce, bem como para
o enfrentamento das diversas – e muito difíceis – fases pelas quais terá que passar, envolvendo
procedimentos de diagnóstico e tratamento.
Assim, é com um olhar bastante otimista que contemplo essa modalidade de prestação de serviços
à saúde: afinal, os recursos tecnológicos de última geração devem servir para a melhoria da
qualidade de vida daqueles que, até o momento, encontram-se, em grande medida, na
dependência das forças da antiga – porém generosa – mãe-natureza.
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Estudio longitudinal de una niña autista
Milagros Damián Díaz

UNAM FEZ IZTACALA (México)

El objetivo del presente estudio longitudinal es reseñar los comportamientos clásicos que presenta
una niña con rasgos autistas y retraso mental, desde los 3 años de edad hasta los 4 años, y, que
son similares a los que describen autores como Kanner 1943, Wing 1981, y Frith 1991. La
intervención se llevó a cabo a través de filmaciones en situaciones libres y semi estructuradas tanto
en la clínica de la universidad como en casa de la niña. Los resultados del análisis cualitativo
indican que las características de las conductas que presenta la definen como autista, ya que se
observan serias alteraciones en el desarrollo de la comunicación y en las relaciones sociales con
las personas, y por el uso sui géneris que hace con los objetos.

Introducción
El autismo fue y sigue siendo un desafío para la ciencia y los profesionales del comportamiento;
este síndrome ha sido clasificado por la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM111, 1980)
como: trastorno profundo del desarrollo. Sin embargo, aún con esta clasificación su carácter sigue
ambiguo. Ya que al ser diagnosticados como autistas muchos niños que parecen y/o padecen
ciertos rasgos del síndrome de autismo, realmente no lo son, y son por esos términos el que las

estrategias de intervención seguirán siendo poco efectivas en los niños autistas. Por lo que es
fundamental entonces, conocer y destacar las características exclusivas que definen al autismo.
Wing (1981), Frith (1991), declaran que el autismo se ve involucrado por una tríada de deficiencias
que corresponden a las relaciones sociales, a la comunicación y al juego de ficción y
recientemente, y en relación a la posición anterior, el autismo es considerado como trastorno del
desarrollo y para algunos autores Baron-Cohen Leslie y Frith (1985), provocado por un déficit
cognoscitivo específico, por el cual los niños autistas no pueden ponerse en el lugar del otro, esto
evidentemente repercute en su conducta interpersonal y comunicativa, la cual se ve afectada
porque no entienden que los otros tienen pensamientos, intenciones o sentimientos que guían sus
acciones hacia las cosas y especialmente, hacia los demás.
Así, en la década de los años 80 un grupo de investigadores Wimmer y Perner, (1983) idearon la
famosa prueba de la falsa creencia, que consiste en una historia sencilla, que se va relatando al
niño, al tiempo que se le representan muñecas y maquetas. La historia implica dos personajes, uno
de ellos a, posee un objeto atractivo que muestra al otro b, el personaje a lo guarda en algún lugar
que ve el personaje b, y a continuación el personaje a se aleja por cualquier razón, y en su
ausencia el personaje b cambia el objeto. Todo esto transcurre en presencia del niño, y es ahora
cuando se le pregunta al niño ¿ Dónde va a buscar el personaje a el objeto cuando regrese ?, lo
que el niño debe hacer para dar la contestación adecuada es representarse mentalmente, no sólo,
un estado de hechos, sino también la capacidad en el personaje a de la imagen que tuvo cuando
dejo el objeto, es decir, el niño tiene que representarse mentalmente no sólo un estado de hechos,
sino también la capacidad en el personaje a de representarse, a su vez, la situación en función de
la información que posee y sobre todo una creencia que en este caso es falsa. La anterior tarea se
manifiesta en los niños normales alrededor de los 4 y medio a los cinco años.
Esta tarea experimental se popularizo con el término de Teoría de la Mente, Baron-Cohen, Leslie y
Frith (1985), la aplicaron a niños autistas y niños retrasados mentales y los resultados indicaron que
los autistas no eran capaces de pasarla, aun cuando por edades mentales se encontraban muy por
encima de los cuatro años y fueran incluso superiores a los otros niños con deficiencias. Por lo que
llegaron a la conclusión de que los niños autistas constituyen una población en la que no se
desarrolla normalmente la capacidad de atribuir estados mentales a los demás. Esta capacidad a
su vez esta relacionada con la capacidad de metarepresentación, la cual permite realizar una
actividad aparentemente distinta: el juego simbólico o de ficción, que se manifiesta en los niños en
el segundo año de vida. Por lo que a esta edad pudiera darse manifestaciones de teoría de la
mente (Leslie, 1987).
Ahora bien, otra capacidad típica que esta alterada en los niños autistas, y que esta relacionada al
juego simbólico, y a la atribución de estados mentales, es la de comunicarse intencionalmente (Frith
1991), y es través de gestos, cuando se manifiesta el inicio del desarrollo de esta comunicación.
Bates, Camaioni y Volterra (1975), clasificaron los gestos de comunicación intencional en los niños

normales, como los protoimperativos y protodeclarativos, De tal manera que al surgir estas
conductas según las autoras, se da comienzo al desarrollo de la comunicación intencional.
En los niños autistas está alterada esta forma de comunicación, autores como Curcio (1978), y
Baron-Cohen (1989), declaran que en los niños autistas los protodeclarativos están ausentes,
puesto que no muestran objetos, ni los señalan con el dedo índice, con el fin de mostrárselos a
alguien. En tanto los protoimperativos, acciones cuya finalidad es pedir o solicitar algo, si aparecen
los niños autistas. Los autistas regularmente hacen peticiones por el procedimiento de coger la
mano de las personas y conducirlas al sitio donde se encuentra lo que desean (Ricks y Wing,
1976).
La razón por la cual los autistas son capaces de producir protoimperativos, pero no
protodeclarativos, es que, mientras que estos últimos se basan en la comprensión de las
representaciones que otra persona se forma de los objetos mostrados o señalados, los primeros
son meras peticiones instrumentales para que el adulto haga una acción que el niño desea (Gómez,
1992 a). Frith (1989) menciona que la meta de los gestos instrumentales es influir y manipular a la
gente igual que se manipulan los objetos, en tanto los gestos expresivos tienen por finalidad
mostrar estados mentales y posiblemente influir sobre los estados mentales de los otros.
Para realizar protoimperativos lo que requiere el niño es la noción físico-causal de instrumento,
característica evolutiva que se presenta en la quinta etapa del periodo sensoriomotor, cuando el
niño es capaz de coordinar sus esquemas de persona con sus esquemas de objetos. (sugarmanBell, 1978).
Tomando en cuenta las anteriores características que presentan los autores de los niños autistas
este estudio pretende realizar un análisis cualitativo del caso de una niña pequeña con diagnóstico
probable de autista. Por lo que :
El objetivo del presente estudio longitudinal es describir los comportamientos más representativos
del desarrollo comunicativo-social que presenta una niña con rasgos autistas y retraso mental
grave, y cotejarlos con los más sobresalientes que describen Leslie (1987), Ricks y Wing (1976),
Kanner (1943), Wing (1981) y Frith (1991) que poseen los niños autistas, con la finalidad de emitir
un diagnostico certero.
Método
Sujetos:
Una niña mexicana que presenta serias demoras en el desarrollo psicológico, especialmente en el
área de lenguaje y socialización y en menor medida en el área cognoscitiva; de 3 años 10 meses
de edad que presenta conductas similares a las reportadas por los autores que estudian el
síndrome autista. De edad basal 5 meses, clasificada como retardo grave en la prueba de Brunet y
Lezine (1975). De nivel socioeconómico bajo e hija única.

Aparatos, materiales, escenario:
Se utilizó una video cámara Sony 8 Handicamp, juguetes, hojas de registro en tres columnas para
transcribir el contenido de las imágenes filmadas. La mayoría de las filmaciones se realizaron en la
clínica de la universidad y las menores en el hogar de la niña.
Procedimiento:
Se filmó a la niña en situaciones libre y semiestructuradas, tanto en la clínica de la universidad
como en casa. Las primera situación consistió en dejar a la niña libre de acción, en la segunda
situación la semiestructurada, se le presentaba materiales para ser evaluada o bien para tratar de
interactuar con ella. Se filmó durante un año, dos horas semanales.
Se transcribieron las filmaciones en una tabla de triple contingencia de lo observado, en donde en
la primera columna se anotaba lo que realizaban tanto adultos y niños cuando interactuaban con la
niña, en la segunda columna se anotaba exactamente lo que la niña hacía, y en la tercera columna
lo que realizaba (n) los que interactuaba (n) con ella inmediatamente después su conducta.
Se categorizaron las conductas en términos de comunicación e interacción social, tanto con
personas como con objetos y ante actividades.
Resultados
Se transcribieron los comportamientos de la niña y otras personas que interactuaron con ella,
durante las filmaciones y se analizaron cualitativamente las conductas presentadas por la niña,
según las categorías registradas, es decir, sus comportamientos típicos ante personas, objetos y
actividades, y se seleccionaron para este trabajo las más representativas.
Tomando en cuenta que la niña presenta una edad basal o nivel de desarrollo evolutivo de 5 meses
de edad, y por ende un retraso mental grave, es el periodo sensoriomotor en donde se pondrá
énfasis para cotejar sus comportamientos. Las conductas representativas de la niña bajo estudio
pueden verse en la tabla 2, las cuales, en su mayoría, coinciden con las descritas por autores como
(Kanner, 1943, Wing 1981 y Frith 1991); como puede comprobarse en la tabla 1.
En su desarrollo general podría decirse que el desarrollo motor tanto fino como grueso se presenta
casi normal para su edad, por ejemplo, camina sin perder el equilibrio, aunque su andar es
generalmente de puntillas, sube y baja escaleras sin ayuda, trepa y usa los juegos mecánicos
(tobogán, tubos para escalar etc.) sin ninguna dificultad, corre, brinca, rueda etc., sin caerse. En
motora fina toma perfectamente cosas pequeñas con prensión de pinza, y manipula objetos
pequeños, aunque no les da el uso adecuado.
En el área cognoscitiva también presenta retrasos aunque no tan severos como en el área
comunicativa-social, puesto que, tiene permanencia de objetos, claro está, si los objetos son de su
interés.
Es el desarrollo comunicativo social de la niña el que se encuentra más deteriorado ya que la niña
presenta comportamientos muy primitivos, comparado con lo que puede hacer en las otras áreas

del desarrollo. Así su desarrollo en el área de comunicación-lenguaje y socialización se caracteriza
porque al solicitar, pedir o desear cosas lo hace a través de coger la mano de la persona sin verla a
la cara, ni ver hacia el objeto que desea, simplemente conduce a la persona hacia lo deseado,
siendo esto una forma de comunicación instrumental, tal y como lo señala Frith (1991). (Ver tabla 2,
columna “ante personas”).
Cuando logra hacer contacto visual con las personas lo hace de reojo, lo cual coincide con Wing
(1981) y su mirada parece traspasar los ojos de la persona. Cuando quiere algo que otra persona lo
tiene lo arrebata de manera brusca sin considerarla, esto lo menciona Kanner (1943). Su conducta
de aislamiento e indiferencia hacia los demás es notoria, prefiere jugar sola que acercarse con los
otros niños, conducta característica mencionada por Kanner (1943) y Frith (1991).
Aunque reconoce a su madre sobre otras personas, no la escucha ni mucho menos le pone
atención. No infiere el significado de los actos gestuales más simples que las personas realizan, por
ejemplo, al extender la mano como forma de petición, la niña ni se inmuta, tal como lo sugiere Frith
(1991). Es totalmente indiferente a las personas cuando intentan interactuar con ella (Frith, op.cit.),
si desea ser cargada se agarra fuertemente a las piernas de las personas hasta que logra su fin,
pero sin mirarle a la cara. Inclusive cuando es cargada no se percata de la persona solamente mira
sus manos que las mueve constantemente sin finalidad alguna. Su forma predilecta de comunicarse
es a través de los fuertes berrinches que hace para obtener cosas (ver tabla 2 en la parte “ante
personas”).
Con respecto a los objetos, prefiere aquellos que pueda manipular entre sus manos, también los
prefiere sonoros que produzcan ruidos agudos, puede captar su atención algunos objetos
luminosos, y cuando son cosas comestibles mucho más, sin embargo, no mastica tiene problemas
dentales muy severos, debido a que ella misma se destrozó los dientes con objetos puntiagudos.
Independientemente con quién esté o lo que tenga , o lo que esta haciendo, emite risas
espontáneas sin causa aparente. (ver tabla 2 en la parte “ante objetos”).
Las actividades que predominan en ella son básicamente rutinas de balanceo, como el que la giren
por los brazos, mecerse en la hamaca, cuerda, columpio. Se “fascina” con mover las manos y
observarlas, como señalan Wing y Everard (1982), Frith (1991). En un inicio las conductas
autolesivas, autoestimulatorias y estereotipadas eran constantes pero conforme se le impedía bajo
la frecuencia de emisión, aunque en ciertas ocasiones las sigue presentando (ver tabla 2 en la
columna “ante actividades”).
Por todo lo anterior y en resumen, los resultados indican que la niña se comporta de manera
primitiva, y posiblemente su desarrollo cognoscitivo se ubica entre el tercero y cuarto subperiodos
del sensoriomotor, cuando es característico el ser incapaz de integrar en un mismo esquema
objetos y personas, manipula y explora objetos, su atención se encuentra coordinada con su propia
acción, inicia el control para regular la conducta del otro. Sin embargo, aún no domina la
coordinación de personas y objetos (Gómez, 1992 b). Y finalmente se puede decir que no hay una

concordancia interna en el nivel de desarrollo de toda las áreas psicológicas, en donde el área
lenguaje y comunicativo-social se ve realmente afectada, siendo esto propio de los niños autistas.
Discusión y Conclusiones
Los autores que se dedicaron en los años de los 70s a estudiar el desarrollo comunicativo coinciden
en identificar el desarrollo de la causalidad objetiva, como el motivo que necesitan para explicar el
surgimiento de la comunicación, y la aparición en el niño de la comprensión del otro como agente,
que es diferente a entender las intenciones de los demás (Gómez, 1992).
Tomando en consideración las etapas de desarrollo interactivo y social que expone Schaffer (1989),
este caso se ubica en las primeras etapas, en donde todavía la niña es incapaz de integrar en un
mismo esquema objetos y personas, los únicos intercambios sociales están mediados por lo
objetal, Sugarman y Bell 1978, Harding 1982; sin compartir la atención y acciones conjuntas con
otras personas (Bruner, 1986).
Curcio (1978), demostró en uno de sus estudios, que los niños autistas nunca señalan con el dedo
índice de manera protodeclarativa, concluyendo que este gesto es la clave principal para armar el
rompecabezas del autismo, ya que constituye una prueba de la incapacidad para reconocer otras
mentes. Aspecto importante a su vez, como requisito para poder representar las representaciones
de los otros, lo cual significa la capacidad necesaria para que se manifieste una teoría de la mente.
En este caso la niña no señala con el dedo índice para solicitar cosas, sin embargo, si coge la
mano del adulto y lo lleva a donde quiere, como forma de obtener algo (protoimperativo). Tampoco
señala con el dedo índice, para compartir la experiencia con el otro (protodeclarativo), y como
menciona Firth (1991): “…este acto tiene la misma función que algunas de las primeras palabras,
es decir, se declara algo sin más objetivo que el interés intrínseco del propio acto de declarar…”
pg.205.
La niña no realiza señales gestuales que indiquen una manera más económica que desea algo, sus
peticiones son netamente instrumentales. Por lo que su comportamiento manifiesta una intención
pero no una intención para comunicar, porque no comprende las intenciones de los demás. No
tiene la capacidad de interpretar las señales de los demás, por simples que éstas sean, ejemplo de
ello, es el hecho de que, no ofrece objetos y arrebata los que ve, no hay un intercambio con las
otras personas y el uso que hace de los objetos es muy peculiar. Le interesan los objetos sólo
cuando tienen ciertas características perceptuales y auditivas, y cuando el adulto los pone a su
alcance, y ella los puede coger.
Como diría Baron-Cohen (1989 b), cuando la meta del niño se reduce a obtener una situación
determinada en el mundo físico, realiza protoimperativos, mientras que la meta de un niño que
produce un gesto protodeclarativo sería compartir la experiencia de acontecimientos con los demás,
compartir el interés sobre los objetos y acontecimientos del mundo.
Por otra parte, la niña no presenta ningún gesto de reconocimiento ni demostración de afecto ni
para trasmitir su afecto, necesarios en el patrón de apego. Sin embargo, se deja entrever que no es

que no sienta, sino que al no hacer contacto visual, que es el signo de la existencia de un vínculo
emocional específico (Frith, 1991), no distingue estados internos emocionales, es decir, su
capacidad de comprender estados emocionales de los otros se ve alterada. Posiblemente, se
requiere que la niña conozca y asimile la experiencia de esos estados internos, pero si ésta no se
incorpora a su conocimiento, no servirá de nada tal experiencia.
En resumen, el fracaso de la comunicación intencional y la incapacidad de relación afectiva son, en
realidad, lo mismo. La demostración más llamativa de este fracaso es el hecho de que la
interpretación de las señales verbales y no verbales esta extremadamente limitada en la niña.
Finalmente, se concluye que dada las características de comportamiento que se presentan en este
caso es evidente que se trata de una niña autista.
Descripción de las conductas típicas de niños autistas según los autores
Tabla 1

Kanner 1943

Wing 1981, 1982

Frith 1991

Características del niño autista
Profunda

falta

de

contacto Primera Infancia:

Poco interés por lo circundante

afectivo con otras personas
Un

deseo

obsesivo

Berrinches y risas espontáneas

angustiosamente Problemas de alimentación

de

que

todo

Aislamiento

se

mantenga igual
Fascinación por ciertos objetos Lloran gritando mucho y no se Presentan conductas de movimiento y
susceptibles

a

manipulados

con

ser consuelan

rotación

finos

movimientos motores
Mutismo

o

lenguaje

cuya Plácidos y nada exigentes

Deficiencia en el lenguaje y

función no es la comunicación

ecolalia

interpersonal
Fisonomía

inteligente

y No levantan los brazos para ser Excesivo orden y actividad

pensativa con buen potencial cargados
cognitivo
Problemas de comprensión del Rascan o golpean superficies por No establecen contacto ocular
lenguaje
Anomalías

largo tiempo
en

el

uso

del No

curiosean

porque

no

se Falta de teoría de la mente

lenguaje

asoman fuera de la andadera

Ausencia total del lenguaje

Tienden

a

sonreír,

tener

los Gestos y expresiones faciales pobres

primeros dientes, sentarse, gritar y
caminar a la edad habitual y a
aumentar de peso con cualquier
niño normal
Ecolalia inmediata o retardada

No se acurrucan confortablemente

Tendencia a centrarse en temas de
interés extremadamente limitados

Uso repetitivo estereotipado y No aprietan manos y rodillas si se Voz alta y chillona
rígido de palabras y frases
Escaso

control

de

levantan a caballo

tono, Ponen

volumen y entonación de voz

atención

a

las

cosas Movimientos desgarbados y aletean

brillantes o parpadeantes

con las manos

Escaso uso y comprensión de Se golpean en la cabeza estando Crisis de frustración e infelicidad
la información transmitida por solos
gestos,

mímica,

expresión

facial, posturas del cuerpo,
entonación vocal etc.
Destrezas que no implican uso No señalan

No entienden las bromas

del lenguaje
Tipo de memoria poco usual

Segunda infancia:
Son

Sensibilidad aguda a ciertos sonidos

aparentemente

sanos

y

físicamente atractivos
aparente

aislamiento

e solo

atienden

indiferencia hacia los demás característicos
especialmente

hacia

a
de

sonidos Rutinarios
un

objeto

otros conocido

niños
Intensa resistencia al cambio, No son sensibles a sus propios Padecen ataques epilépticos
apego a objetos y rutinas o chillidos y gritos
interés repetitivo y carente de
creatividad por ciertos temas
Reacciones

emocionales No prestan atención a lo que les Ansiedad extrema

inadecuadas

dice su madre

Falta de imaginación

No obedecen órdenes verbales, Problemas de comprensión de lenguaje
advertencias o represiones

NO

tienen

lenguaje

lenguaje es muy literal

simbólico,

su

algunos niños no hablan nunca o Comunicación con intencionalidad de
comienzan después lo normal

primer orden

Pueden copiar el acento o tono de No
voz

atribuyen

de

representación o emocionales

No recuerdan rápido el nombre de Problemas
los objetos

estados

para

entender

los

pronombres deícticos y referentes

Invierten el orden de las letras en No levantan los brazos para ser
una palabra

cargados

Tienen poco sentido del habla No señalan
cotidiana
Solo se interesan en algún objeto Se comportan del mismo modo solos o
en especial, si se lo quitan hacen acompañados
rabietas que desaparecen pronto
Ante un sonido que les molesta se Son ingenuos
tapan los oídos y se agachan
Entienden palabras que le son Son aparentemente sanos
satisfactorias
Es posible que a los 5 años Son aparentemente sordos
entiendan instrucciones simples
Ecolalia inmediata o demorada

Les llama la atención las piedras, la
arena, las hojas secas de los árboles,
juguetes idiosincrásicos

confunden el significado de las Les gusta alinear los objetos
palabras
Inviertan pronombres

No establecen contacto ocular

Dificultad para controlar la voz

Caminan de puntas

Reconocen personas y objetos Ven de reojo
por su contorno
No tienen capacidad para hacer No comprenden el significado de la
mímica

palabra pensar

Conocen el mundo a través de Acostumbran retorcer sus manos y
tocar, oler y chupar

dedos

Parecen insensibles al frío y al Presentan conductas autodestructivas
calor
Caminan de puntas

Aparente sensibilidad al dolor

Doblan y hacen girar sus dedos u Indiferencia

a

las

convenciones

objetos frente a sus ojos

sociales

No pueden saltar en un pie

A pesar de tener un retraso mental
tienen un rendimiento sobresaliente en
un campo de interés concreto

Son rutinarios

Pueden

armar

rompecabezas

guiándose únicamente por el contorno
No advierten peligros reales

Atención a sólo ciertos sonidos

No les importa la suciedad

Falta de creatividad e imaginación

No adjudican estados mentales a No toman en cuenta el contexto
los demás
Gustan de jugar con arena, barro, Percepción fragmentada
piedras etc.
Falta de creatividad

Conversaciones limitadas

No fijan la vista

No

tienen

sentido

vergüenza o culpa
No señalan
No realizan gestos
Se retraen ante un roce o beso
Aletean brazos y manos
Giran sobre sí mismos
No les gusta trepar
Tienen habilidades raras
Confunden el revés de la ropa
Temen a perros, pelotas, carros,
etc.
No inhiben sus conductas en

de

modestia,

público
No mienten
No tienen juego simbólico
Tienen buena memoria

Descripción de las conductas típicas de la niña autista durante las filmaciones
Tabla 2

Ante personas

Ante objetos

Se dirige hacia las personas para Prefiere

objetos

Actividades
que

pueda le gusta ser tomada por los brazos

obtener objetos o sus deseos a manipular entre sus manos estos para darle vueltas.
través de tomar la mano de la deben ser piedras, arena, barro, Gira sobre sus pies dando vueltas
persona llevarla hasta el lugar hojas secas, pasto, globos pero por constantemente como si eso la
donde se encuentra lo deseado sin el ruido no para inflarlos,
hacer

contacto

visual

con

autoestimulara.

la pelotas, dados pequeños, cubos u

persona sino solamente al objeto objetos
que desea.

puntiagudos

que

la

estimulan el golpear, y manipular,
no responde a juguetes que para
cualquier otro niño le encantarían.

En varias ocasiones se intento Los objetos sonoros como sonajas, le gusta mecerse en el columpio o
tener contacto con ella, rehusa el llaves, la silla para arrastrarla y que en la hamaca de una manera
que sea tomada por las manos, rechine, coches con ruido o bien peculiar

o

bien

sentada

o

manoteando, rehusa el contacto para jugar con las ruedas, chocar acostada.
visual, se gira para otro lado cajas, envolturas de dulces no por Le gusta todo aquello que la
aunque parece que su mirada se el dulce mismo sino por el ruido que balance, cierra los ojos y a veces
fijara en los ojos del adulto, más provoca el destaparlo.

murmura “mmm mmm mmm”

bien es como si traspasara los ojos
de las personas. O bien se aleja
corriendo de las personas,
Cuando se le ofrecen objetos que estímulos

como:

una Camina de puntas en muchas

le son de su agrado, los arrebata esfera con luces intermitentes,

ocasiones sin ninguna función

de manera brusca sin ver a la

aparente.

persona, solo ve el objeto. Cuando
el objeto que se le ofrece no es de
su agrado empuja la mano de la
persona y si se insiste lo toma pero

luminosos

inmediatamente lo arroja, o bien
llora.
Se observa en su comportamiento Prefiere cosas comestibles, dulces, Una actividad que constantemente
afectivo
indiferencia

un

aislamiento

hacia

los

e maíz inflado, leche, pan etc. las realiza es ver sus manos, las

demás, persigue pero no mastica, tiene mueve y las contempla por largos

especialmente ante otros niños, los problemas de dentales, debido a periodos, inclusive al correr.
evita en mayor grado que a los que se destrozo los dientes con
adultos.

objetos puntiagudos.

Atiende a la madre solamente Explora el mundo a través de tocar Al inicio de su ingreso a la clínica
cuando ésta le habla en un tono de y chupar, todo se lo lleva a la boca.

las conductas autolesivas eran

voz elevado como si estuviera

impresionantes,

enojada, la reconoce mejor que a

desgastarse

otras personas.

objetos,

como

los

hasta

encías,

ahora

dientes

con

sangrarse

las

han

disminuido

mucho y alguna vez se chupa o
muerde el dorso de la mano
irritando la piel pero sin sangrar.
Se pega contra la pared, tal
pareciera

que

existe

una

insensibilidad al dolor.
No

adjudica,

ni

infiere

las Golpea los objetos contra ellos Una actividad que la presenta

intenciones de los demás

mismos o contra el suelo y lo puede últimamente
hacer

por

largos

periodos

es

de autoestimularse

la

los

de

genitales,

tiempo. No los examina, no curiosea frotándose en el piso.
solamente

los

manipula

para

producir ruidos.
Cuando desea que la carguen, Cuando desea algún objeto su Tiene

una

actividad

excesiva

agarra las piernas de la persona forma de pedir no es gestual, ni siempre esta en movimiento.
pero no la mira.

busca

ayuda,

intenta

conseguir

sola, y si no lo logra llora y hace
berrinche.
No existen diferencia para ella, de

Emite

estar

expresiones

sola o acompañada, se

comporta de la misma manera

muchos

gestos

faciales

o
muy

primitivas, sin significado alguno,
ni en algún momento específico,
las realiza en cualquier momento
y

ante

cualquier

persona

siempre son los mismos.

y

Es

indiferente

conversaciones,

ante

las

Cuando se intenta quitarle un

interacciones,

objeto que es de su agrado,

juegos de las otras personas.

responde

bruscamente

Actúa como si las personas no

protegiéndolo con el cuerpo y en

existieran

caso de que se le retire hace
berrinches aunque pronto se le
pasan. Si es a ella a quien se le
quiere retirar se tira al piso al caer
al piso si hay algo que le llame su
atención se involucra con el objeto
y cesa el berrinche.

No

se

acurruca

cómodamente

cuando es cargada en brazos, no
mira a la cara a la persona que la
está cargando, se dedica a ver sus
manos, balbucear etc. presenta
solamente

conductas

autoestimulatorias
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El problema de la sustentabilidad
Cruz García Lirios

Instituto de Estudios Tecnológicos de México

Resumen
La sustentabilidad al ser más un proyecto de crecimiento económico que de desarrollo humano,
implica al Estado como su principal obstáculo. Así misma, su principal solución se encuentra en la
gestión impulsada al interior de las comunidades. Sin embargo, ante las deficiencias del Estado, se
han planteado las competencias ecológicas entre individuos con el propósito de conservar los

recursos naturales dosificando su consumo, diversificando su utilización y reciclando su estructura
física.
Descriptores; Estado, comunidad, crecimiento económico y desarrollo sustentable
Abstract
The sustentabilidad to the being more than a project of economic growth that of human
development, implies to the State like its main obstacle. Thus same, its main solution is in the
management impelled to the into the communities. Nevertheless, before the deficiencies of the
State, the ecological competitions between individuals have considered in order to conserve the
natural resources dosing their consumption, diversifying their use and recycle their physical
structure.
Key words; State, community, economic growth and sustainable development

1. Delimitación del problema
Los efectos del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre el desarrollo económico
de las generaciones futuras han sido moderados por tres entidades: el Estado, la comunidad y el
individuo
La primera entidad moderadora es el Estado y sus correspondientes políticas públicas ejecutadas
por sus correspondientes instituciones, estudiados principalmente desde la sociología, la economía
y la ciencia política.
La formación del Estado moderno y sus políticas económicas permite conocer fundamentos macro
y micro económicos, los cuales son la antesala de las variables que explican el ambientalismo en
primera instancia y la sustentabilidad en última instancia.
La descripción de la formación del Estado moderno inicia con los principios iusnaturalistas del
Estado monárquico. El Iusnaturalismo es un conjunto de supuestos que tratan de justificar la
pertinencia de un Estado que ordene el desorden en que vive la humanidad gobernada por la ley
del más fuerte. Es así como en la humanidad, al estar en una guerra de todos contra todos causada
por deseos que hacen antisociales a las personas, debe imponerse la voluntad de un monarca para
conservar la seguridad de un grupo desunido por intereses diferentes. Los individuos pactan un
acuerdo para formar una sociedad estable siendo la renuncia a sus derechos naturales el principal
costo que deben pagar. Una vez formado este Leviatán debe conservarse con la coerción de un
ejercito lo suficientemente poderoso para calmar a posibles rebeliones de las masas. La monarquía
absoluta considera que el monarca debe asumir toda la responsabilidad de conciliar a cualquier
precio y con cualquier medio los intereses de los habitantes. Un poco más tarde, la monarquía
mixta (parlamentaría y constitucional) en la que el monarca no debía delegar el poder ni siquiera al
parlamento, el único límite que tendría sería la constitución. Esto indicaba que el poder del monarca

se regulaba mediante un conjunto de leyes estatuidas que quizá no le permitieron actuar como lo
haría el ente más fuerte en el Iusnaturalismo.
Esta descripción de una humanidad irracional la cual debe someterse a un orden supremo que lo
lleve a buena convivencia, este orden supremo tendría dos rostros, se trata de la constitución y la
voluntad del monarca.
Precisamente, surge la necesidad de equilibrios entre los poderes ejecutivo (monarca), legislativo
(parlamento) y judicial (magistrados). No se concibe un poder mayor a otro, más bien el poder
dividido y a la vez moderado entre estos tres elementos.
En contraste, al plantearse un contrato social, se reflexiona sobre la propiedad privada y el peligro
que se corría al vivir en una sociedad donde todos eran dueños de todo porque sus derechos
naturales los justificaban. Es así como al no haber las garantías básicas, se plantean tres principios
de desigualdad económica, política y social, siendo la obtención y reconocimiento de una propiedad
el primer indicador de diferencia en la humanidad. La segunda desigualdad humana sería la política
que no le asistía a los súbditos sólo al monarca. Es así como en un Estado despótico las garantías
de propiedad al ser exclusivas de la familia monárquica, constituyen la tercera desigualdad de la
humanidad: la libertad cuando menos económica.
Se necesitaba un contrato social para evitar esas tres desigualdades como ahora se necesita otro
para la sustentabilidad (Elizalde, 2003).
Dicho contrato social fue el bosquejo de un Estado democrático y la supresión del despotismo en
Francia. Los acuerdos y las coincidencias como la expresión de las voluntades individuales fueron
el contenido de este contrato. De esta forma, la soberanía popular tuvo tres características;
unicidad, indivisibilidad, e inalienabilidad.
Sin embargo, si a lo irracional le correspondía la naturaleza humana entonces a lo racional, la
civilización humana. En consecuencia, la suma de racionalidades individuales devendría en una
racionalidad objetiva: el Estado monárquico representado por un individuo racional y representante
de los individuos racionales. La irracionalidad quedo excluida del poder político, después
económico y se adentro en la cultura para después resurgir como estructura recuperable en la
comprensión de los procesos comunitarios que se contraponen a la racionalidad económica o al
homus economicus que tomaba las decisiones a partir de un cálculo de probabilidades
consecuentes.
De este modo se justifica una desigualdad humana: la razón no es para todos, su ausencia les
deslegitima todo sistema político alterno. Sólo la libertad se garantiza en un Estado racional. Lo
racional legitima el poder sea político y económico. Esto implica un paradigma precursor que
orientó a la humanidad hasta el contexto actual en el que deviene un paradigma alternativo
orientador de un proyecto que a la humanidad le permitirá crear las instituciones necesarias para
moderar el efecto del crecimiento económico reflejado tanto en la extinción de los recursos
naturales energéticos como en el bienestar subjetivo. Dicho proceso implica la concepción de un
proyecto favorable a la humanidad y a su entorno: El Desarrollo Sustentable (Harto, 2006).

Antes bien, las relaciones y los modos de producción, son los fundamentos sociohistóricos para
develar el proceso de acumulación del capital como proceso contradictorio en el que una burguesía
acumulaba la riqueza usurpando el trabajo de los proletarios y deteriorando el medio ambiente. En
consecuencia, la supresión del Estado como moderador de los efectos del sistema económico
sobre el comportamiento humano y su entorno. Esto es un error porque los sistemas al configurarse
por una relación indirecta de elementos exógenos sobre endógenos requiere de elementos
moderadores que les permitan dicha relación. Es decir, un modo de producción requiere de una
entidad reguladora de las relaciones de producción. Un modo de producción no se impone
directamente, se legitima indirectamente a través de leyes, creencias, conflictos y negociaciones.
Esto significa un proceso en el que una racionalidad económica se confronta con una irracionalidad
afectiva en un escenario que se ha estado desgastando.
2. Conceptuación del problema
Tres vertientes se contraponen a los principios expuestos:

Instrumentalistas. Conciben al Estado como un anexo de la burguesía en el que las políticas
económicas públicas favorecen el crecimiento económico e impiden el Desarrollo Sustentable. Sin
embargo, los organismos financieros tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial de Comercio al condicionar el préstamo de dinero solicitando
cambios estructurales que permitan la libre circulación, especulación, fuga y acumulación del
capital, determinan dicho crecimiento económico. Son estos organismos internacionales y no los
Estados nacionales los moderadores.

Ideologistas. Estudian cómo está representado el Estado por las personas. Sugieren que se ha
mistificado en demasía la función del Estado sea como promotor y como conciliador de un
crecimiento económico. Esta vertiente en demasía es interesante porque se adentra en los
aspectos psicológicos que fundamentarían por qué las personas prefieren crecer económicamente
aunque esto sea sólo exclusivo de grupos económicos que tienen el control financiero.

Estructuralistas. Analizan las funciones del Estado como moderador (promotor) del crecimiento
económico. Dicha promoción se inicia reformando los estatutos constitucionales y su adecuación
para garantizar la venta de paraestatales, la inversión extranjera en la extracción, sobreexplotación
y distribución de recursos energéticos. Esto implica, un crecimiento de la propiedad privada,
consecuente monopolización, la competencia de capitales en sectores claves de la economía, la
mano de obra liberada, abundante, barata y disponible, y el deterioro de los recursos naturales
inherentes a los recursos energéticos.
El Estado al ser moderador de los efectos del crecimiento económico sobre el comportamiento
humano y su entorno se encuentra ante dos opciones: propone reformar la constitución o pospone
dichos cambios, permite el libre fluir financiero o lo regula, maximiza el desempleo y el subempleo o
lo abate, coadyuva el empobrecimiento o lo extiende a las clases medias, tolera la extinción de los
recursos naturales o lo retarda.

En efecto, es tanto el sistema capitalista como el Estado moderno quienes promueven un
comportamiento conservador de la estructura de poder económica, política y social. El Estado ante
una crisis económica, mediante la perecuación de la tasa de ganancia, la devaluación de la moneda
y la inversión estatal, ha favorecido a dos sectores: financiero y energético.
Consecuentemente, los países de América Latina, al retomar los fundamentos del Estado moderno
permitieron la sobreexplotación, contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos
naturales (principalmente agua, petróleo, gas y electricidad), así como la desocupación, el
desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la
deuda tanto externa como interna, sus correspondientes altas tasas de intereses y la inflación
permanente (Díaz, 2004).
Por lo tanto, un recorrido socio histórico económico y político de las problemáticas (crisis
económicas por efectos dominó y fuga de capitales, consecuente desequilibrio en la balanza
comercial, subsiguiente desempleo, subempleo, desocupación, consiguiente deterioro en la calidad
de vida que se manifiestan de 1960 a la actualidad, demuestra la moderación del Estado en el
impacto del crecimiento económico sobre la naturaleza y la humanidad. Se evidencia la necesidad
de una política económica ajustada a una racionalidad ambiental para conservar la estructura de
poder económica, política y social. Se hace imprescindible la necesidad de innovar, modelar,
analizar y predecir un comportamiento que gestione una política económica para garantizar
satisfactores básicos tales como salud, empleo y educación, la explotación estratégica de los
recursos naturales, la transferencia de tecnología a las comunidades y a las generaciones
venideras (Gudynas y Villalva, 2006).
La historia de la formación de dicho Estado moderno, tiene dos vertientes: la primera indica que el
Estado ha sido una entidad que regula y hace compatibles los intereses humanos, la segunda
vertiente denuncia que el Estado ha sido un instrumento para ejercer el poder político y económico.
El ejercicio de dicho poder se ha centrado en la explotación, deterioro y extinción tanto de los
recursos naturales como de los recursos humanos. En tal sentido, El Estado ha sido lo
suficientemente conciliatorio para retardar la extinción de la biodiversidad y con ella la muerte de la
humanidad como la conocemos hasta hoy (Torres, 2004).
Debido a la racionalidad orientada al progreso, en América Latina, la sobreexplotación,
contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos naturales (agua, petróleo, gas y
electricidad), así como la desocupación, el desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el
ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la deuda tanto externa como interna, sus
correspondientes altas tasas de intereses y la inflación permanente, son resultantes de cinco
modalidades de política económica; estabilizadora, conciliadora, ortodoxa, heterodoxa y neoliberal
determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización
Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) (Fernández, Güemes y Vigil 2006).

Los supuestos teóricos del monetarismo y el intervencionismo son los principales argumentos de la
política económica en América Latina (Huerta, 2005).
Los monetaristas plantean que el libre juego de las fuerzas del mercado establece una economía
próxima al pleno empleo y la intervención del Estado se debe reducir a lo mínimo posible: en
esencia, a controlar estrictamente la cantidad de dinero. Es decir, las economías tienden a largo
plazo hacia el pleno empleo de los recursos productivos y el gasto público debe limitarse en lo
posible para equilibrar el presupuesto público anualmente. En contraste, los Intervencionistas
sostienen que el Estado mediante una política fiscal debe estabilizar la economía, ante una
recesión motivada por una demanda agregada insuficiente. El sector público debe intervenir
manipulando los gastos y los impuestos. Por lo tanto, el presupuesto se debe equilibrar
cíclicamente.
En este sentido, la política económica estabilizadora ha sido definida como la interpretación del
desarrollo (apertura al comercio exterior, valuación adecuada de la moneda, incentivos al ahorro
interno, estimulación de la inversión extranjera y compensación de la balanza de pagos) a partir de
programas e instrumentos de estabilidad fundamentados por la teoría monetarista y la practica
tecnócrata que favorecen un oligopolio en el financiamiento, producción y comercialización (Murillo,
2004).
Dichos programas, son a nivel:

Monetario. Plantea el proceso inflacionario como el efecto de una demanda neutralizada mediante
restricciones monetarias, emisión y circulación mínima de dinero, regulación del crédito, eliminación
de déficit fiscal, supresión de subvenciones, eliminación de déficit paraestatal y ajuste de los
salarios en función de la productividad.

Comercial externo. Implica al Banco Central como corrector de desniveles entre precios nacionales
e internacionales, control de la inflación y desajustes en la balanza de pagos (diferencial entre
importaciones y exportaciones) mediante un tipo de cambio fijo o fluctuante.

Social. Se considera como ineludible y transitoria la sobre explotación de los recursos naturales, el
límite al empleo, la insuficiencia de oferta y el alza de precios (Alfie, 2003).
Estos programas incluyen seis instrumentos (Dussel, 2004).


Reservas internacionales sanas en un mercado de capitales que respaldan la inversión
productiva.



Devaluación de la moneda para ajustar la balanza comercial (la demanda de las
importaciones en función de los niveles de exportación y la variación de divisas) e incentivos
al consumo y ahorro interno.



Un sistema bancario eficiente en el control de crédito y la cantidad de los medios de pago,
control inflacionario y adecuada oferta monetaria.



Subsidios, exoneraciones fiscales y crédito con bajos intereses al sector manufacturero para
incentivar la exportación y la competitividad.



Ajustes saláriales periódicos in equitativos en referencia al aumento de los productos y
servicios.



Reformas tributarias simples y de rápido rendimiento para vender las paraestatales y
algunos elementos de la seguridad social, reducir el gasto público, la inversión y subsidios,
así como el aumento de tarifas por servicios públicos para abatir el déficit fiscal al nivel de
gobierno central y local.

Por su parte, la política económica conciliadora auspiciada por la CEPAL ha sido definida como el
ejercicio pragmático del poder para abatir el proceso inflacionario en el corto, mediano y largo
plazo, causado por:


El predominio de una población rural y producción de productos agrícolas.



El bajo nivel de ingreso per capita.



La inadecuada transferencia del diseño, financiamiento y aplicación de programas
macroeconómicos en y para los países económica, tecnológica, técnica y profesionalmente
desarrollados.



El proteccionismo, incompetencia, estancamiento y monopolización en la producción que
limitan las exportaciones y desequilibran la balanza comercial.



Los esquemas de integración económica entre países con diferencias en salarios,
desempleo, deuda externa y reformas agrarias, laborales, fiscales y tributarias.

Durante las décadas de los 40`s hasta los 60`s ambas modalidades estuvieron en discordancia, la
producción agrícola disminuyó, la industria se estancó y hubo escasa exportación manufacturera y
la balanza de pagos se desequilibró. Debido a que se financió el fracaso de la industrialización del
mercado interno con deuda externa, su amortización propició un nuevo endeudamiento. En
consecuencia, América Latina no sólo se endeudo, sino además su integración regional se
obstaculizó.
Finalmente, tanto la política económica ortodoxa como la heterodoxa se definen y fundamentan a
partir de la inflación inercial (hiperinflación).
En la primera modalidad, la hiperinflación se genera por un desequilibrio fiscal (se gasta más de lo
que se recauda) y plantea su abatimiento mediante la apertura a la inversión extranjera y la
liberación del sector financiero a partir de un reajuste en la estructura y finanzas públicas.
En la segunda modalidad, se plantean dos tipos de mercados: fijo y fluctuante. En el primero, el
Estado controla el tipo de cambio, el incremento salarial y el aumento de productos agrícolas. En el
segundo, deja fluctuar a la alza los productos no agrícolas. Sin embargo, la descoordinación del
Estado en el mercado fijo y los sectores productivos en el segundo, propiciaron más hiperinflación.
Estas cuatro modalidades de política económica, estabilizadora, conciliadora, ortodoxa y
heterodoxa, sus programas y mecanismos antecedieron a la modalidad neoliberal definida por las
aperturas a la inversión extranjera directa en bancos, casas de bolsa, las transferencias financieras
internacionales y la supresión de controles en las tasas de interés (Fernández, 2006). Durante la
década de los 90`s esta modalidad y la globalización definida como la consolidación de mega

empresas líderes en tecnología y la maximización de la producción en un mercado mundial
simultáneo, facilitan los efectos dominó definidos como los choques bursátiles de un mercado
accionario con otro en economías emergentes como las de Asía (efecto dragón), Brasil (efecto
zamba), México (efecto tequila), Argentina (efecto tango) y Rusia (efecto vodka) (Franco, 2006).
Estos efectos se han explicado desde cuatro teorías:

Rezago Informativo. Plantea la diferencia de uso horario que explica por qué las operaciones de los
mercados accionarios poderosos influyen en las operaciones de los demás.

Precio del arbitraje. Establece la convergencia de la misma cotización de activos en todos los
mercados. Por lo tanto, se genera el entrelazamiento constante de las acciones a largo plazo de
dos o más economías.

Choques exógenos. Conocido como fuga de capitales especulativos (retiro de activos financieros
con altos rendimientos) por parte de bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, fondos de
pensiones y tesorerías de las empresas.

Movimientos comunes. Identifica los flujos de capital a corto plazo que responden al balance fiscal
en cuenta corriente, tasa de inflación y tamaño de la deuda externa.
De esta forma, las dos últimas teorías explican que el efecto dominó es atribuible a choques
exógenos inevitables que afectan simultáneamente a varios mercados. Con las estadísticas de los
Índices de Precios y Cotizaciones (IPC) de México, Dow Jones (DOW) de Estados Unidos, Xetla
Dax (DAX) de Alemania, Nikkei (Nikkei) de Japón y FTSE (FTSE) se demostraron los choques
bursátiles originados en Wall Stret con efectos dominó asimétricos (influyen más en unas que otras)
en las economías emergentes. En consecuencia el capital financiero norteamericano a través la
banca centraliza el capital y desvaloriza (utilizando un tipo de cambio que devaluó la monada y
aumentó las tazas de interés) el nivel de la tasa de ganancia para no garantizar el crecimiento
sostenible a ningún plazo.
América Latina ha resultado afectada directa, negativa y significativamente (incesante
desvalorización de la moneda, bajos precios internacionales de las materias primas, supeditación
en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales, descapitalización y desequilibrios
intersectoriales) por este proceso de centralización y desvalorización.
En tal sentido, la política económica ha oscilado entre la prevención, evitación y auspicio de la
estabilidad de precios y el crecimiento económico, la conservación de una estructura económica,
política y social mediante el ejercicio, regulación y control del poder, así como la comprensión y
explicación de los determinantes sociales. La política económica se ha planteado como centro y
mecanismo de decisión para destinatarios sociales con objetivos determinados (Arditi, 2004).
En consecuencia, las modalidades de políticas económicas develan que los Estados
Latinoamericanos adquieren formas (Sepúlveda, 2003), tales como;

Absolutos. Representación autónoma abstracta y general de la sociedad, sus procesos económicos
y valores.

Autónomos mínimos. Representación de intereses concretos y una imagen mínima de libertad en el
ejercicio del poder.

Autónomos relativos. Representación indirecta de los intereses particulares, conciliación e
intervención en disputas a favor de un sector financiero energético.
De esta forma, se han consolidado tres tipos de Estados a través de la historia: equilibrio estable
con autonomía plena, equilibrio inestable con autonomía relativa y autonomía mínima con
desequilibrio permanente (Mella, 2006).
3. Solución del problema
La segunda entidad moderadora del impacto del crecimiento económico de las generaciones
actuales sobre las generaciones futuras son las comunidades y su correspondiente innovación,
autogestión y transferencia de información, estudiados desde las ciencias de la salud, la
antropología, la sociología y la psicología.
La comunidad plantea la construcción social de la identidad hacia un barrio y el apropiamiento de
un espacio como las calles, los parques y las plazas (Montenegro, 2004).
Los procesos colectivos que modulan y transmiten el impacto del crecimiento económico sobre las
entidades comunitarias se han soslayado. En principio, el Estado al ser un instrumento de poder,
lleva a cabo una política económica que beneficia a un grupo tanto financiero como energético y
desfavorece las necesidades comunitarias. De este modo, los estudios se avocan a las políticas
públicas y los procesos psicológicos desatendiendo las estrategias que la comunidad ha sentido, ha
innovado, ha gestionado y ha transferido de una generación antecedente a otra generación
consecuente.
En consecuencia, la función moderadora de la comunidad ante el impacto del crecimiento
económico en dichos ámbitos locales es explicada desde los paradigmas (principalmente el
paradigma crítico con el constructivista) a partir de la contingencia de una problemática. Es decir, el
proceso conceptuación–método–intervención se establece ontológica y epistemológicamente sólo si
la naturaleza de la problemática permite la concatenación de los paradigmas en la parte intermedia
del proceso.
Su énfasis en los procesos comunitarios soslaya los procesos institucionales. Su esencia
interventora es derivada de un enfoque en el que se plantea que a las comunidades no hay que
conceptuarlas y después probar dichas inferencias sino más bien hay que involucrarse con ellas, en
la consecución de sus demandas y luchas, lo cual implica la aprensión de estrategias, observación
y cuestionamientos que llevan al investigador a sensibilizarse con las necesidades comunitarias y a
través de ellas a enriquecer las técnicas de recopilación y análisis de información (Manero y Soto,
2005).
El investigador se convierte en elemento integrante del objeto que eligió estudiar de tal forma que
adquiere conocimientos con la comunidad y los construye vía una interpretación compartida
(Musito, 2004).

El contexto socio histórico, incluye necesidades que están representadas en símbolos, significados
y sentidos trasladados del pasado al presente en marcos de recuerdos compartidos que al
significarse dan forma a una vertebración de afectos delimitados a espacio generados y difundidos
desde el interior de la comunidad.
Es así como las necesidades comunitarias de las minorías se diferencian de las necesidades
institucionales de las clases medias. Con base en dicha diferenciación surge un conflicto expresado
en una influencia social inconsciente y consciente al interior de las entidades comunitarias en el que
se ejerce un poder económico y político para legitimar el dominio de las instituciones y la
desligitimación consecuente de las comunidades. Dicho conflicto tendría cinco indicadores: la
competencia, la evitación, el ajuste, el compromiso y la colaboración determinadas por los valores,
las necesidades y las preferencias comunitarias (Laca, 2005)
Ambas, legitimidad y deslegitimidad se han estado guardando como recuerdos en la gente para
auto representarse como diferentes respecto de otras comunidades en el transcurrir de la historia
de los pueblos (Barrenetxea, 2006). Y para solucionar el conflicto, es menester la formación de una
identidad de grupo y su innovación para solucionar las necesidades y su posterior difusión y
transferencia en las generaciones consecuentes.
Finalmente, la tercera entidad moderadora del impacto del crecimiento económico de las
generaciones actuales sobre las generaciones futuras son los individuos y sus correspondientes
percepciones, valores, creencias, motivos, conocimientos, actitudes, habilidades, competencias,
conductas y participación estudiados desde la psicología y la economía (Farr, 2005).
Sin embargo, la afectividad indicada por símbolos, significados y sentidos configura entidades
colectivas contrapuestas a las organizaciones. Es decir, los discursos estéticos contrastan con los
discursos dominantes que individualizan, legitiman y sustentan el poder principalmente político
económico (Fernández, 2004).
En este sentido, los procesos sustentables se han explicado a partir de dos psicologías: una
afectiva y otra cognitiva en las que se establece la relación entre las emociones, los valores, las
percepciones, las creencias, las actitudes, los motivos, las habilidades, la creatividad, las
competencias, las intenciones y los comportamientos deliberados (observar la tabla 1 en el anexo)
(Ibáñez, 2004).
De este modo, las variables cognitivas explican la relación entre los determinantes de un proceso
sustentable deliberado. En contraste, los factores afectivos describen los procesos sustentables
improvisados.
Ambos procesos, serían esenciales para llevar a cabo más un desarrollo que un crecimiento
sustentable.
El desarrollo sustentable implicó afectos que activaron cogniciones. Los individuos, los grupos, las
sociedades y las culturas exploraron, comprendieron y construyeron descripciones de si mismas
como parte de un entorno omnipotente. Son entidades que conservaron el equilibrio entre sus
necesidades y la disponibilidad de los recursos naturales.

En contraste, el crecimiento sustentable se lleva a cabo a partir de la necesidad de controlar los
procesos naturales que afectan directa o indirecta, negativa o positiva y significativamente al
comportamiento humano. Es así como la explicación, la predicción y la intervención en el entorno,
son esenciales para la humanidad actual y futura. Este tipo de ciencia explicativa predictiva y
tecnología interventora es la suma de cogniciones: razonamientos y planificaciones sistemáticas
(Piña, 2005).
En efecto, la humanidad es parte de un entorno, ha explicado más que explorado, y ha modificado
más que conservado, los efectos de lo natural sobre lo humano.
En consecuencia, el 27.7 de la población infantil en México es extremadamente pobre (UNICEF,
2005) y está concentrada en 4 millones en el Estado de México los cuales contrastan con los 8
millones de personas entre 15 y 64 años. Ambos grupos coexisten en la zona con mayor densidad
poblacional aproximada de 12 472 648 de habitantes.
Ahora bien, el 56.3 de la población masculina y el 48.3 de la femenina entre 15 y 64 años trabajan
entre 35 y 48 horas a la semana para sostener sus hogares con ingresos máximos de dos salarios
mínimos.
En tal sentido, la relación entre las actuales y las futuras generaciones implica intereses más
divergentes que convergentes. Ambas son esenciales tanto para el crecimiento económico como
para el desarrollo sustentable de la humanidad. A partir de las situaciones derivadas por el cambio
climático, se ha planteado un sistema de desarrollo equilibrado entre lo que en la naturaleza se
encuentra disponible para el consumo humano y lo que la humanidad esta dispuesta a consumir.
Es en este sentido, que la alianza entre las generaciones actuales y futuras es indispensable para
vislumbrar nuevas formas de desarrollo: valores, creencias, actitudes, motivos, habilidades,
conocimientos, intenciones, creatividad y comportamientos. Así como nuevas formas de
crecimiento: investigación, explotación, transformación, distribución, venta, promoción y consumo
de productos y servicios.
El Desarrollo Sustentable implica la convergencia de los intereses de las actuales y las futuras
generaciones para la exploración, descripción, explicación y predicción de un nuevo sistema
competitivo y en equilibrio con la disponibilidad de los recursos naturales.
En consecuencia, la explosión demográfica y la densidad poblacional son las causas principales de
la probable extinción de la humanidad como especie. La escasez, desabasto e insalubridad del
agua que se espera para el 2025 puede ser la problemática que acelere dicha extinción (Breña,
2004).
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Poder y familia
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Hemos observado como dentro de la pareja, al igual que dentro de todo grupo, existen fuerzas
estructuradoras que constituyen un “instituido”, que tienden a fijar “la institución” y a limitar la
evolución posterior de las relaciones. Entre este “instituyente” y este “instituido” se organiza un
movimiento dialéctico muy vivo, cuya percepción es muy nítida en el plano de la comunicación.
Jean Lemaire (1986)
El desarrollo de las corrientes institucionalistas a partir básicamente del mayo francés, no
solamente han puesto en entredicho la mayoría de las viejas instituciones sociales sino que incluso
han abierto innumerables frentes en lo que a pensar la familia se refiere. Se trata ni más ni menos
que del problema del poder, del poder en las instituciones y del poder en la familia. De las
relaciones de poder, como le gusta puntualizar a Foucault.
Conviene desde el inicio realizar una distinción. No se está hablando de los efectos del poder en la
subjetividad, no se trata de las repercusiones del ejercicio del poder, de la apropiación del poder y
de las derivaciones que tiene en la construcción de la subjetividad. Se trata de pensar el problema
del poder real y de la violencia que el mismo genera. Esta precisión nos ubica claramente en un
más allá de toda aproximación psicológica y psicologizante, en un registro diferente tanto teórico
como metodológicamente y que , por tanto, no es abordable desde los marcos de la psicoterapia
familiar cualquiera sea su esquema referencial.
Se pretende pensar un marco nuevo con un instrumental que posibilite la modificación real de la
situación, alterar las relaciones de poder al interior de la familia. Y sobre todo comprender que no
es posible modificar las relaciones de poder desde la psicoterapia familiar, que vela básicamente

por las conflictivas emocionales. No estamos en el plano del aparato psíquico tal como lo enfatiza el
psicoanálisis, estamos en la esfera de lo socio-político que determina a su vez la conformación del
aparato psíquico. En suma, estudiar el problema de poder en la familia sin psicologizarlo, sin
camuflarlo.
Las concepciones que plantean pensar a la familia como un grupo son aquellas que han
desarrollado los innumerables enfoques de la terapia familiar. Así, se ha puesto el énfasis en el
análisis de la “célula social” como una forma de preservarla y cada escuela que estudia la familia le
ha impreso los lineamiento metodológicos propios, buscando siempre propender a una mayor
funcionalidad del grupo. Estudiar a la familia como grupo ha sido la consigna. El análisis de la
comunicación entre sus miembros, de los patrones de interacción, de las depositaciones
(identificación proyectiva e introyectiva), del funcionamiento de los subsistemas, etc., no han dejado
de producir modelos bajo los cuales es posible diagnosticar al grupo en tanto presenta un
funcionamiento más o menos eficaz o por el contrario, un operar patológico, con su lista de
secuelas en toda una amplia gama de síntomas entre sus miembros.
Tal es así que se ha dicho que la familia es el primer grupo en el cual nos desarrollamos por lo que
es ese el lugar donde aprendemos a funcionar en grupo. Los estudios de los grupos, de la clínica
grupal, de la fantasmática grupal o del imaginario grupal han pretendido tipificar esquemas de
operación tendientes a determinar productos normales o anormales o mejor, funcionales o
disfuncionales, con todo los peligroso que dicho etiquetamiento puede tener.
La extrapolación de estos criterios grupales a la familia ha sido tarea aparentemente sencilla,
desconociendo importantes diferencias entre los grupos espontáneos o artificiales y la familia, que
no es de constitución ni espontánea ni artificial.
Por si eso no fuera poco, la psicoterapia familiar lleva implícita en su misma fundación una
ideología familiarista, bajo el supuesto de que la familia es buena de por sí y que continuará
siéndolo, más allá del marco socio económico-político en el cual se desarrolla . Si la familia es la
base de la sociedad, no puede estar en entredicho su existencia y menos su permanencia, tema
que está vedado para su análisis aún en los círculos más conspicuos. Dicho discurso se ha
sostenido pretendiendo presentar el modelo de la familia burguesa como universal. En todo caso no
escapaba a Engels el suponer una relación directa entre la estructura del Estado, la propiedad y
privada y la familia, inaugurando una forma diferente de analizar el problema de la familia: la vía
institucional. Por ello, abordar la familia es meterse directamente con los estratos mas
conservadores de la sociedad, más ligados directamente al control social y al ejercicio del poder
político. Si no es pensable un capitalismo sin propiedad privada tampoco lo es sin la familia, tal y
como está estructurada en este momento.
Es sabido que la ideología familiarista pretende brindar un marco afectivista a algunas relaciones
sociales que pueden resultar por momentos explosivas. Cuando una importante empresa
automotriz dice expresamente de boca de sus ejecutivos que es una gran familia, es

indudable que desea psicologizar- en términos de relaciones entre padres e hijos - las relaciones de
explotación que aparecen en su seno, y manejar por medio de la culpa las reivindicaciones
económicas de sus empleados. Así, una relación de trabajo se “familiariza”, con lo que se logra el
reconocimiento de relaciones de dependencia.
De igual modo la iglesia utiliza también el modelo familiar para mantener incólume su jerarquía así
como su poder y disponer de éste en un supuesto beneficio de sus fieles que nunca dejarán de ser
hijos, seres dependientes que nunca crecerán. El análisis de Freud (1921) muestra los mecanismos
que autorizan este tipo de agrupamientos y los dispositivos inconscientes en los que se basan.
La familia antes de ser un grupo es una institución pues ha sido conformada por una normatividad
desde el momento mismo de la fundación de la pareja, de manera estable y bajo un rígido sistema
de responsabilidades que incluso adquieren a nivel del Estado legislaciones que la autorizan. El
Estado es el que norma todas las instituciones del sistema, entre ellas a la familia. Por eso, las
hace a su imagen y semejanza con el propósito de mostrar su hegemonía: no existe otro modelo de
institución que aquel que autoriza el Estado, reconocía Aristóteles; la sociedad no se puede
organizar de otro modo. El Estado no aparece así interrogado desde otros modelos institucionales
acerca de su pertinencia, aparece como único, como eterno, como inalterable, natural.
Si la familia es una institución fundada con antelación y que ha de regirse por los parámetros que el
medio socio-político a través de su legislación le determina entonces, el ser hijo o padre o madre es
tener asignado ya una serie de normas en función del lugar establecido, el lugar institucional. Del
mismo modo, un trabajador también ingresa a una empresa ubicándose en un lugar
predeterminado. En la medida en que la institución ha sido fundada, los nuevos “miembros” pierden
de hecho su poder instituyente en esa institución. La sociedad así lo determina: Si desean ser
instituyentes deben construir un nuevo proyecto familiar. Castoriadis (1986:214) muestra que “Las
‘relaciones sociales reales’ de las que se trata son siempre instituidas, no porque lleven un
revestimiento jurídico (pueden muy bien no llevarlo en ciertos casos), sino porque fueron
planteadas como manera de hacer universales, simbolizadas y sancionadas. (...) Las relación amoesclavo, siervo-señor, proletario-capitalista, asalariados-burocracia es ya una institución y no puede
surgir como relación social sin institucionalirzarse enseguida”.
Como se sabe, es muy fácil instituir; lo difícil es des-institucionalizar. El acto de fundación aparece
como un acto volitivo de amplios efectos. Es notable que la ruptura de los vínculos institucionales
familiares ya no corresponde a la voluntad de los sujetos soportes; ellos deben someterse a la
normatividad establecida por el Estado para hacer ello posible. Por tanto, la ruptura de la institución
es un acto del Estado en el que los participantes han perdido todo su poder, luego de haberse
institucionalizado. Así la institución familiar concentra la misma problemática de poder que es visible
en el medio social ya que la familia ha de cumplir con una cierta misión como institución social; esto
es, hacerse cargo de la necesidad social de control de sus miembros. El poder en la familia no es
una variable que etiqueta y clasifica la “bondad” o “maldad” de alguno de sus miembros, no es un

problema de afectos, se trata de un mecanismo típico de toda institución social. Se trata de
implantar un modo de vida como el único posible.
Si esto es así, es posible y necesario abordar la familia como una institución estudiarla y analizarla
como cualquiera otra del sistema, mostrando la naturaleza de las relaciones de poder que se dan
en su seno e interviniendo para que aquel imaginario social que permanece inconsciente pueda ser
puesto de manifiesto.
Y no han sido pocos los autores que , desde diversos ángulos se han dado cuenta de este aspecto,
contribuyendo al esclarecimiento de esta temática. Hace años (Foladori 1990) ya me preguntaba si
no habría que plantear un cierto deslinde con la terapia familiar; hoy estoy convencido de que se
trata de una disciplina distinta.
Esta distinción que supone un esfuerzo de discriminación teórica no solamente se justifica por
cuanto podría dar cuenta de territorios de investigación diferentes sino porque en la situación de
intervención familiar se detectan nuevos objetos de trabajo que no pueden ser abordados con los
mismos instrumentos de los viejos problemas familiares. Últimamente, ha ido cobrando importancia
el tema de la violencia intrafamiliar el que sin duda no puede ser pensado solamente desde las
reacciones afectivas que produce y que podría con justicia ser abordado por la psicoterapia familiar.
Si violencia no es sinónimo de agresión entonces se requiere de otros marcos referenciales - por
ejemplo, el análisis institucional - para poder dar cuenta específicamente de las relaciones de poder
(autoritarismo, machismo, sometimiento, etc.) que operan en su seno y que son las productoras de
las situaciones de violencia y maltrato (Foladori 2000). Doble razón entonces para estudiar esta
diferencia.
He seleccionado cuatro reflexiones que coinciden en esto de aportar a la comprensión de la
problemática de poder al interior de la familia. Todas ellas se preocupan por hacer explícito algunas
relaciones no visibles a simple vista lo que no es obstáculo para para que las mismas sean
productoras de significativas problemáticas al interior de la mecánica familiar.
I. Engels y la relación entre la familia y el Estado.
Sin duda puede considerarse a Engels (1884) el gran iniciador de una serie de reflexiones
acertadas y profundas sobre la institución familiar. Siguiendo al antropólogo Morgan, pretendió
ubicar a la familia como un fenómeno independiente, como unidad en el proceso social articulando
su existencia con la estructura económica de la sociedad. Pero además, su análisis pormenorizado,
imbuido de un darwinismo marcado pretende aportar a un punto de vista genético sobre su origen y
sobre su evolución, abriendo una polémica en la que en años posteriores participará, entre otros,
Leví-Strauss (1974).
En todo caso, si no puede afirmarse que la familia actual - como podría desprenderse de las tesis
darwinistas de Engels - es mas evolucionada que otros modelos familiares anteriores o más
primitiva, no es difícil reconocer que las determinaciones de Engels trascienden dicha polémica.
Cuando por ejemplo, articula la propiedad privada de los rebaños como fuente de riqueza, con una

determinada conformación familiar donde el problema del poder de las familias pasa a primer plano,
está hablando de la lucha de poder entre las familias - lo que lo llevará luego a plantearse el origen
del Estado a partir de las familias que a su vez están en el poder - mas tarde, cuando analiza el
derrocamiento del derecho materno (la gran derrota histórica del sexo femenino) se ubica en la
interioridad del núcleo familiar, abriendo el análisis de las relaciones de poder en la propia dinámica
y estructura que lo posibilita. Así la primera división social del trabajo se produce entre los sexos ya
que la mujer al quedar a cargo de los hijos no acumula riqueza como el hombre dedicado a la caza
y en consecuencia a los rebaños. Esta particularidad marcará tanto la concentración de poder en el
espacio intrafamiliar como en el medio extrafamilair.
Esta vertiente es la que funda , a nuestro juicio, el análisis institucional de la familia, ya que se pone
de manifiesto la realidad normativa (herencia materna o paterna) estableciendo las bases para el
control de los congéneres; punto de partida para comprender la concentración de poder en el
hombre así como las bases económicas de dicho ejercicio. Del mismo modo que inicialmente los
rebaños constituyen la propiedad privada familiar, en la mecánica intrafamiliar, serán los hijos los
que conformarán la propiedad privada de los padres y sobre todo del padre. (Engels 1884: 82) “En
los países donde la ley asegura a los hijos la herencia de una parte de la fortuna paterna, y donde,
por consiguiente, no pueden ser desheredados - en Alemania, en los países que siguen el Derecho
francés, etc., - los hijos necesitan el consentimiento de los padres para contraer matrimonio. En los
países donde se practica del Derecho inglés, donde el consentimiento paterno no es una condición
legal del matrimonio, los padres gozan también de absoluta libertad de testar, y pueden desheredar
a su antojo a los hijos”.
Si los hijos son propiedad del hombre, también la mujer ingresa en dicha categoría: “Para asegurar
la fidelidad de la mujer y, por consiguiente, la paternidad de los hijos, aquella es entregada sin
reserva al poder del hombre: cuando este la mata, no hace más que ejercer su derecho”.
Las propuestas de Engels se dirigen a mostrar cómo la familia desde sus orígenes se convierte en
una unidad de producción de la sociedad. Si ello es así, es natural que viva en su seno los
conflictos sociales propios de los avatares de la producción. Si Famulus remite a los
esclavos domésticos, entonces familia alude al conjunto de esclavos que pertenecen a un hombre.
Esta servidumbre no hace más que producir y reproducir en el medio social el fenómeno de la
explotación, de la división de la sociedad en clases, de la apropiación del trabajo ajeno, en el
análisis de K. Marx. Engels (1884: 64) lo cita,.”La familia moderna contiene en germen, no solo la
esclavitud (servitus), sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con
las cargas en la agricultura. Encierra, in miniatura, todos los antagonismos que se desarrollan más
adelante en la sociedad y en su Estado.”
En suma, la concentración de riqueza, la apropiación de bienes comunes como los rebaños, la
tierra, los esclavos, etc., el cambio en la ley de la herencia (del matriarcado al patriarcado), la
propiedad de la mujer e hijos, la aparición del dinero como equivalente universal, etc., etc., aportan
a la comprensión de cómo los mecanismos de poder se han ido estableciendo en las relaciones

interfamiliares así como también las modificaciones que se van produciendo en los vínculos entre
los diversos agrupamientos sociales y las formas de institucionalización que los mismos van
adquiriendo en grados de complejidad que determina el Estado.
2. Laing y el descubrimiento de la censura política en la familia- Las metanormas.
Hay que reconocerle a R. Laing (1971) su maravillosa capacidad para leer entre líneas el discurso
que produce la familia. El texto citado mal traducido al español como El cuestionamiento de la

familia, tiene en inglés un título original mucho mas sugerente: The Politics of the Familiy and other
essays. Allí, Laing pasa a analizar cierto mecanismo que bajo el título de Reglas y metarreglas dan
cuenta de algunos sistemas normativos tácitos en el ámbito familiar sin que pueda detectarse ni su
origen, ni el responsable de haberlos instalado. Lo más interesante es que dicho instituido opera
siempre en beneficio de alguien constituyéndose en el soporte del secreto familiar que muchas
corrientes de terapia familiar han identificado como un hecho particularmente significativo de su
mecánica.
Tal no-dicho familiar ha sido establecido a través de toda una legislación (las metarreglas) cuya
concatenación Laing se encarga de develar, abriendo el interrogante acerca de los mecanismos
represivos (no psíquicamente represivos sino políticamente represivos) y sobre los que
supuestamente han “legislado” en dicho sentido, aquellos que han tenido el poder para hacerlo. He
mostrado (Foladori 2003) en otro trabajo como el famoso cuento de Andersen “Los vestidos nuevos
del gran duque”, opera según esta lógica. Si bien Laing es muy conocido por sus investigaciones en
torno a la dinámica familiar, sostengo que
cuando aborda el tema de las reglas y metarreglas se desliza hacia una frontera en la que impacta
la problemática del ejercicio del poder y de las relaciones de poder al interior del grupo familiar. Por
ello considero a Laing un claro referente del análisis institucional de la familia.
3. Los estudios de Clara Coria en torno al manejo del dinero en la pareja.
Coria (1991) ha venido trabajando con parejas y con el dinero. Sostiene la tesis de que el dinero en
la pareja es mucho más que una cuestión administrativa. Su tratamiento produce que los hombres
se ofendan y que las mujeres se llenen de culpa. El asunto del dinero configura al igual que la
sexualidad un tema omitido, si bien es un asunto cotidiano como lo muestra la evidencia.
Porque hablar de dinero es hablar de poder: de como circula y de como se distribuye. ¿Quién
detenta la disponibilidad real? se pregunta siempre la autora; es indudable que alguno de los dos
está en mejores condiciones de ejercer su voluntad. Coria argumenta que la disponibilidad no
supone automáticamente ejercer el poder, pero sí contar con un recurso que lo posibilita. La no
disponibilidad deja a merced del que dispone. Se abren así las puertas al autoritarismo, a la
dependencia, al resentimiento, a las reacciones reivindicativas que se presentarán en su momento
y pasarán la factura.

El dinero es uno de los elementos privilegiados del poder. El dinero denuncia el poder, es un
alcahuete. Además, el dinero muestra la concepción ideológica que tenemos de la pareja. Las
prácticas del dinero en la pareja muestran las formas concretas de querer al otro y de quererse a sí
mismo, afirma Coria. en muchos casos el dinero sustituye al amor, pretende comprarlo. Esto dice
de la mecánica de los intercambios en la pareja. El dinero es un reforzador de la identidad y de la
seguridad en el hombre. El problema de la igualdad en la pareja supone también liberar al hombre
del rol de proveedor económico. A su vez las mujeres deben demostrar que no son inferiores a los
hombres. Pero aparecen encargadas de perpetuar los valores tradicionales, ser madres y ademas
ser responsables del deseo erótico. Si la mujer se independiza, comenta Coria, muy a menudo
aparece la culpa que muestra en trasfondo la idea de pecado. Les cuesta en lo interno zafarse de
ello.
Coria analiza el manejo del dinero como un campo de batalla ya que es necesario tener dinero para
poder defenderse. El dinero es un arma. Por ello, por ejemplo el mecanismo de las pequeñas dosis,
el dinero a diario, gota a gota son estrategias de control y sometimiento.
La situación tiene su goce: la mujer no se hace cargo de nada, solo pide. Subyace así un miedo al
protagonismo que exige exponer las ideas en vez del cuerpo; sitúa a la mujer en un lugar social
exterior más que en el espacio doméstico prescindiendo del intercambio afectivo. Así, señala la
autora, el control opresor lleva en sí el germen de la evasión y de la transgresión.
El hombre es el que controla las cuentas, todo el gasto pasa por allí en aras de una mejor
administración. El que tiene puede y sabe. La pregunta es quién da cuenta a quién.
En el desarrollo de sus investigaciones en torno al dinero, Coria diseña una suerte de dispositivo
para poder trabajar con las parejas en torno al tema de la disponibilidad. Señala que lo que en
realidad interesa al análisis es el problema de los contratos implícitos, esto es, como se planifica el
presupuesto de la pareja y de la familiar, ya que ésto es una manifestación de los acuerdos tácitos.
“El contrato tiene que ver con las expectativas que cada quien tiene en el complejo juego de dar y
recibir”, comenta. Sostiene que el tratamiento difícil del tema tiene que ven con que está en
operación el prejuicio que supone que amor e interés son contrarios. Así, el interés figura como
sentimiento innoble. Se busca que uno deba acomodarse a las necesidades y exigencias del otro lo
que construye una modalidad asimétrica de relación. Entonces, cuando se habla de contrato se
destapa el rubro de los intereses personales. Puede descubrirse incluso un contrato usurero en el
que se aceptan condiciones indignas como única alternativa para resolver situaciones.
En muchas parejas el trabajo sobre el dispositivo del presupuesto familiar conduce a poner al
descubierto un sistema de doble contabilidad: hay determinados hechos que van a parar a una
cuenta especial. Estas facturas finalmente retornan para ser cobradas.
El presupuesto también pone sobre el tapete el asunto de las tareas invisibles; a pesar de que
consumen un tiempo medible son clasificadas como gratuitas. ¿Cuáles son los criterios de
valoración del trabajo doméstico y del extradoméstico?

Centrar el trabajo con la pareja en el tema del dinero no es en rigor hacer psicoterapia de pareja. Es
realizar análisis institucional de la pareja. Lourau decía a partir de sus intervenciones
socioanalíticas que el dinero es el analizador principal de la institución. Por analizador entiende un
dispositivo que hace hablar, produce la recuperación de la palabra poniendo de manifiesto el juego
del poder que el manejo del dinero encubre. La pregunta por la administración del dinero, por la
disponibilidad - quién firma los cheques - desmantela toda ideología supuestamente igualitaria y
enfrenta a los distintos miembros de la pareja con sus prejuicios, con sus manejos, con sus
contradicciones ideológicas. Porque el dinero es la razón de existencia del sistema y a su vez es el
denominador universal. Los objetos pueden ser comparados si tienen precio y en el capitalismo casi
todo lo tiene.
4. El análisis del machismo y de la estructura patriarcal en la familia y la complicidad de los
terapeutas familiares.
Un grupo de mujeres terapeutas familiares (Goodrich et. al 1989) se han percatado de que el
ejercicio de la terapia familiar no es neutral, vale decir, se hace cargo de ciertas normas y valores
del sistema social al que pertenece. Este grupo, con una ideología manifiestamente feminista se ha
preocupado de estudiar lo que ocurre en las familias en la estructura patriarcal, analizan así los
cambios en la familia en la era industrial, el lugar del hombre y de la mujer vinculados a la
producción, a la alienación y a la explotación. Hablando de la imagen de novelas de la “feliz ama de
casa” agobiada por la depresión, el alcohol y las drogas, sostienen que “la situación se muestra
como si fuese algo idiosincrático y personal, nunca político”. Dicho de otra manera, lo político
aparece redefinido como características personales de las mujeres. De igual modo sostienen que
(1989:25) “Los métodos de la cultura para formar a los niños en sus roles según el género nos
enseñan desde una edad temprana a no ver el género como un concepto social sino, por el
contrario, a verlo como profundamente arraigado a la naturaleza humana”.
Por tanto se trata de repensar la mecánica de los sexos, la polarización, la ignorancia, el
resentimiento, la denigración y sobre todo los desequilibrios de poder que tendrían que ver con lo
estructural de tipo político, más que con formas de comportamiento que, para las autoras adoptan
la modalidad de ser presentadas como naturales. Allí hay toda una crítica a ciertos implícitos que
cabalgan sincrónicamente con los avances de la terapia familiar. (1989:31) “La terapia familiar
tradicional no ha hecho nada para instruir a las familias sobre la conexión existente entre sus
propios problemas y los estereotipos culturales de los géneros y las relaciones de poder y , además
, no tiene una teoría que vincule las interacciones de los miembros de la familia con el sistema
social que la contiene”....” La respuesta de la terapia familiar ha sido culpar a los actores (casi
siempre a la madre) y no al guión, sin abordar las prescripciones dictadas por los roles de los
géneros que forman definiciones del sí-mismo que producen el problema”.
Está claro que este grupo de mujeres ha descubierto una veta de complicidad entre la terapia
familiar y el sistema socio-político no tanto por lo que dice sino por lo que no dice la terapia familiar

acerca de su práctica. Dicha complicidad se firma desde muy temprano cuando se pretende
sostener el modelo de familia que el sistema social autoriza. Sugieren, por tanto, que un análisis
ideológico de las teorías que se construyen no puede dejar de tomar en cuenta ciertas instituciones
sociales que se legitiman como naturales, las que en vez de ser causa se convierten en efecto de la
estructura socio-política estatal que se presenta como hegemónica.
Por ejemplo, en su crítica a las producciones conceptuales sostienen.(1989:34) “La teoría de
sistemas es tan abstracta que
proporciona un informe aparentemente coherente mientras que, en realidad, omite variables
decisivas.... el género y el poder”. Así, citando a Hare-Mustin afirman “cuando alteramos el
funcionamiento interno de las familias sin preocuparnos del contexto social, económico y político,
somos cómplices de la sociedad en lo que se refiere a mantener a la familia en el mismo estado.
Además, cuando nos interesamos por el funcionamiento interno de las familias sin modificar las
diferencias de poder, somos cómplices de la sociedad para que las mujeres sigan siendo
oprimidas”.
Lo que me interesa mostrar es de qué manera este grupo de mujeres sin los instrumentos teóricos
necesarios realizan no solamente una denuncia de las complicidades de la terapia familias con el
sistema dominante sino de que además, se preguntan por los atravesamientos de dicha
complicidad. Dicho de otro modo, se plantea el interrogante acerca de qué es lo que atraviesa a los
terapeutas familiares así como a las teorías que los mismos producen que aparece como puntos
ciegos de su misma producción.
Guattari (1976) mostraba que el coeficiente de transversalidad tiene que ver con el grado de
apertura de las anteojeras, lo que da cuenta de que el campo visual nunca es total, sino que parcial
y limitado. Hay muchas maneras de regular la apertura de las anteojeras pero nunca se pueden
abrir del todo. El mérito de las autoras, a mi juicio, tiene que ver con mostrar el fenómeno descrito
por Lourau (2001, 1970) y conceptualizado a través del término “implicación” distinto del de
contratransferencia (Devereaux 1977).
El terapeuta está siempre implicado en lo que hace, ya que por un lado pertenece al mismo sistema
sociopolítico que las personas con las que trabaja. Así, se ha constituido a partir de su afiliación a
instituciones. Desde el lenguaje materno, el tipo de familia, las creencias, el tipo de cultura, el
sistema educacional, su carrera, su profesión, las normativas laborales, su pertenencia a entidades
profesionales, su afiliación a una teoría y a una práctica profesional, etc., etc., todas esas
instituciones pesan en las opiniones, en las intervenciones que el mismo realiza en cada caso
particular que atiende. No hay neutralidad posible y peor aún, como lo demuestran las autoras
feministas, no se tiene conciencia de que la institución se transmita, se imponga.
Denuncian que los terapeutas, sin quererlo, sin ser conscientes de ello, trasmiten el machismo
imperante en la sociedad (que es una institución), realizan intervenciones represivas y sometedoras
de las mujeres y de los hijos que, usufructuando el lugar de poder del técnico - que se apoya en la
transferencia positiva , necesaria para trabajar - opera con teorías acerca de la familia y de la

sociedad que hacen caso omiso de las relaciones de poder activas en el modelo patriarcal de
familia. De este modo instituyen, pero aquello que instituyen tiene que ver con la forma como el
sistema se reproduce a través de la acción terapéutica, por medio de las normas explícitas o tácitas
que encuadran el accionar terapéutico, por medio de los marcos referenciales, de los esquemas
teóricos y de los valores que suponen todos los sistemas diagnósticos, las etiquetas a través de las
cuales se vehiculiza el control social que el sistema impone.
Ejemplo de lo anterior puede verse en el caso de las familias de un solo progenitor; las autoras
denuncian ciertos prejuicios instituidos. (1989:99) “Sostener que la jerarquía es la mejor manera de
cumplir las funciones de la familia, legitima la idea de que el poder es el bien supremo; la jerarquía,
la mejor manera de encarnarlo y la dominación, el mejor modo de ejercerlo”. Por tanto si el
terapeuta familiar participa de estos prejuicios ( incluso sin saber que los tiene), indudablemente
intervendrá en complicidad con el sistema, reproduciendo la dominación sobre la mujer y lo hijos.
A modo de conclusiones
Creo que los desarrollos anteriores permiten visualizar varias cuestiones; señalaré solo algunas:
En primer lugar, es posible discriminar que las aportaciones realizadas no se inscriben en el campo
tradicional de la psicoterapia familiar. Esto es así ya que el juego del poder no puede ser tratado
como un problema del registro de los afectos. Es otra cosa, compleja y enmarañada que dice
acerca de la manera en cómo la organización social y el Estado operan en el interior de la
institución familiar. No hay acá un problema de amor y odio, tampoco de comunicación. Se trata de
un conflicto de intereses que trasciende el espacio de la familia nuclear. El autoritarismo no tiene
que ver con el odio - el querer a los demás, sus súbditos - tiene que ver con una forma instituida de
operar sobre lo que aparece normado como lo propio.
En segundo término, se puede pensar que las relaciones de poder juegan en términos de sometersometido que es lo mismo que preguntarse por los mecanismos de control social que se ejercen al
interior de la familia. Como en toda institución del sistema, el que asume como jefe (director,
coordinador, autoridad) promete, en primer lugar, hacer cumplir la ley. Esto supone un encargo
estatal a cada jefe de familia y para ello hay disposiciones jurídicas que le otorgan tanto el
reconocimiento de la función como responsabilidad (patria potestad, por ejemplo). No puede no
hacerlo ya que será enjuiciado por ello dentro y fuera de la familia.
En tercer término, es necesario revisar tanto los marcos referenciales de las teorías como de las
metodologías y técnicas que se utilizan para abordar la situación familiar, ya que por el principio de
equivalencia toda iniciativa de introducción de cierta lógica y organización - la ciencia está instituida
- tiende a adoptar la forma de la institución hegemónica en el sistema, esto es del Estado. En ese
sentido es que la pregunta acerca de “qué instituyo cuando trabajo” puede abrir interesantes
reflexiones y sobre todo cuando no se desea reproducir los mecanismos de control que el sistema
implementa una y otra vez.

Por último, la revisión periódica de las filiaciones institucionales (explícitas e implícitas) del
profesional y hasta donde sea posible - ya que en este aspecto nunca hay garantías - puede
esclarecer “intensiones” no reconocidas y alertar al mismo acerca de pertenencias y de encargos
institucionales que se filtran más allá de su postura explícita. Considero este aspecto como parte
del compromiso ético del especialista y como la contraparte de cierta autocomplacencia
omnipotente que la actividad profesional tiende a fomentar.
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De la “sociedad del conocimiento” a la “sociedad del afecto” en la perspectiva de la Teoría
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Hacia la construcción de un mundo posible fue el lema adoptado por el Comité Organizador del IV
Congreso Latinoamericano de Alternativas en Psicología, realizado en Morelia en marzo de 2007.
Hay una obvia referencia al lema “otro mundo es posible” postulado por los altermundistas,
conocidos inicialmente como los “globalifóbicos”. Sólo que en el caso del Congreso de Alternativas
en Psicología se incluye expresamente el compromiso con la “construcción” de ese otro mundo
posible.
Antes del desvanecimiento del proyecto de la Unión Soviética y de los países socialistas de Europa
Oriental alrededor de 1989-1990, ese otro mundo “posible” se conocía precisamente con el nombre
de “socialismo”. Pero las desilusiones y el desprestigio en el que cayeron los gobiernos y los
partidos que tomaban esa palabra como símbolo, dieron lugar –entre otras– a las siguientes
tendencias:
1.

Se consolidó la idea de algunos acerca de que los proyectos socialistas son absurdos,
equivocados y contrarios al bienestar y a la libertad de los seres humanos, por lo que –para
ellos– sólo quedó vigente un sólo modelo de vida humana: el capitalismo, cuya expresión
extrema se conoce actualmente como “neoliberalismo”. Dado este modelo mundial, se ha
enarbolado el concepto de “globalización” tomando como referencia la idea de la “aldea
global” que McLuhan (1996) postulara cuando advirtió el poder de captación y de influencia
de los medios masivos de comunicación, especialmente de la televisión. Con la evolución de
las computadoras, los teléfonos celulares y la internet, Castells (1999) pensó que se estaba
entrando a una nueva etapa humana, la Era de la información, y Peter Drucker (1999)
concibió su evolución hacia la Sociedad del conocimiento. Este es el enfoque predominante
en organismos internacionales, gobiernos, universidades y academias.

2.

Por otra parte, cobró auge el movimiento intelectual de la posmodernidad, crítico del
cientificismo, el racionalismo y el instrumentalismo característicos de la “modernidad”, cuyos
antecedentes pueden remontarse a los críticos del pensamiento kantiano: Fichte, Schelling,
Schopenhauer, Nietzsche, Max Weber y Heidegger. El movimiento de la posmodernidad
toma forma durante la segunda mitad y finales del siglo XX con autores como Foucault,
Habermas, Lyotard y Castoriadis, entre otros. Los autores de la posmodernidad no proponen
con claridad un proyecto social alternativo a la “modernidad”, porque eso sería tanto como
caer en lo que critican al proponer un nuevo modelo con pretendida validez universal. De tal

manera que implícita o explícitamente se valora y se promueve la diversidad, la autonomía y
la dispersión, es decir, el individualismo que –a pesar de la crítica a la modernidad– encaja
muy bien en la ideología moderna de la globalización capitalista y la democracia. Cada
quien su mundo, cada quien sus intereses y sus propios valores; que sean los números de
votos o la oferta y la demanda los que decidan lo que quiere la “ciudadanía” impersonal, sin
diálogo, sin consensos; como si el poder de influencia de los dueños de los medios masivos
de difusión no fuera un factor determinante.
3.

También se desarrolla y consolida la propuesta epistemológica de “la complejidad”, de la
relación entre orden y desorden, de la racionalidad e irracionalidad, sostenida por autores
como Edgar Morin y Niklás Luhman. La propuesta fundamental de este enfoque es la
contraposición a la idea epistemológica cartesiana de que la ciencia, el conocimiento,
consiste esencialmente en reducir lo complejo a sus partes más simples, a través del
“análisis”. En lugar de ello, los autores de la complejidad se proponen reivindicar la “síntesis”
para comprender los fenómenos integralmente, en su complejidad, integrando conceptos
“borrosos” (Morin, 2001).

Así, en relación con la vida social contemporánea, una conclusión general a que llegan Morin,
Ciurana y Motta (2003) es la siguiente:
“En este siglo XXI… es esencial para la creación de condiciones de posibilidad de la emergencia de
una civilización planetaria… repensar el concepto de desarrollo (…) debe concebirse de forma
antropológica… el verdadero desarrollo es el desarrollo humano… (y no sólo ‘economicista’).
“La noción de desarrollo es multidimensional (…) el desarrollo supone la ampliación de las
autonomías individuales a la vez que el crecimiento de las participaciones comunitarias… Más
libertad y más comunidad, más ego y menos egoísmo (…) es preciso… tomar conciencia de un
fenómeno clave de la era planetaria: el subdesarrollo de los desarrollados crece precisamente con
el desarrollo tecnoeconómico (…). El subdesarrollo de los desarrollados es un subdesarrollo moral,
psíquico e intelectual… es preciso ver la miseria mental de las sociedades ricas, la carencia de
amor de las sociedades ahítas, la maldad y la agresividad miserable de los intelectuales y
universitarios, la proliferación de ideas generales vacías y de visiones mutiladas, la pérdida de la
globalidad, de lo fundamental y de la responsabilidad. Hay una miseria que no disminuye con el
decrecimiento de la miseria fisiológica y material, sino que se acrecienta con la abundancia y el
ocio. Hay un desarrollo específico del subdesarrollo mental bajo la primacía de la racionalización,
de la especialización, de la cuantificación, de la abstracción, de la irresponsabilidad, y todo eso
suscita el desarrollo del subdesarrollo ético” (Pp. 127-129).
Paradójicamente, dichos autores creen ingenuamente que la salida a esa “miseria moral, psíquica e
intelectual” que prevalece y crece en el mundo actual depende de un voluntario cambio de enfoque
en los países con mayor poder tecnoeconómico, mediante una simple toma de conciencia; se
mantienen en el enfoque “racionalista” que han criticado. Dicen:

“Mientras se continúe siendo mentalmente subdesarrollado, se acrecentará el subdesarrollo de los
subdesarrollados. La disminución de la miseria mental de los desarrollados permitiría rápidamente,
en nuestra era científica, resolver el problema de la miseria material de los subdesarrollados. Pero
es justamente ese desarrollo mental el que no logramos superar porque no tenemos conciencia de
él” (Ibíd., p. 131).
Es la tesis clásica psicoanalítica y psicoterapéutica de que hacer consciente lo inconsciente es la
base de la superación personal y colectiva. La toma de conciencia, el darse cuenta, el
conocimiento, la razón, otra vez como el eje de la vida personal y de la vida colectiva. Lo mismo
que se critica a la “modernidad” y a la “sociedad occidental” se asume implícitamente. Así, la
posmodernidad y el enfoque de la “complejidad” son perfectamente compatibles con la perspectiva
de “sociedad del conocimiento” propuesta desde un enfoque modernista.
Por ello, ante la falta de conceptos realmente alternativos para construir un ideario congruente, los
altermundistas no han logrado definir todavía cómo puede ser ese otro mundo posible del que
hablan, y de qué manera se puede transitar hacia él. Hay una confusión y una mezcla de conceptos
poco articulados, una gran diversidad de opiniones y tendencias que no han podido amalgamarse
de una manera coherente; sólo queda claro el rechazo a la forma actual de vida que prevalece en el
planeta. Hay algunos conceptos que unifican las expectativas, pero se carece de un ideario
compartido que pudiera convocar y orientar a grandes movimientos sociales, capaces de abrir una
nueva era. El consenso ideológico alternativo puede concentrarse en los siguientes puntos:
1.

Equidad económica mediante la redistribución de la riqueza (superación de la pobreza).

2.

Equidad entre géneros.

3.

Paz social (no a las guerras).

4.

Desarrollo educativo y cultural de todos.

5.

Cuidado de los recursos naturales y de la vida en el planeta.

6.

Respeto e integración de minorías.

Hasta ahora, estos seis puntos constituyen una especie de carta de buenos deseos. Por eso los
llamados globalifóbicos muestran su desesperación en las famosas protestas que realizan frente a
cada reunión de los presidentes de los países tecnopoderosos; lo que tuvo un momento culminante
con el impactante suicidio del presidente de la Liga Campesina Coreana, Kyunghai Lee, durante la
cumbre de la Organización Mundial de Comercio realizada en Cancún en septiembre de 2003. Ni
siquiera eso ha propiciado la sensibilización, el cambio de mentalidad o la toma de conciencia
social de los presidentes y políticos neoliberales.
De ahí también la importancia de los Foros Sociales Mundiales realizados cada año desde 2001:
“En 1998 el movimiento norteamericano ‘Public Citizens’ y el periódico francés ‘Le Monde

Diplomatique’ divulgaron la propuesta del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que se estaba
negociando secretamente en el marco de la OCDE. Este acuerdo concebía la libertad total de
movimiento de capitales a nivel mundial sin ningún tipo de restricción política, social o
medioambiental. Era la creación de una verdadera ‘Constitución’ del capital al margen de la

sociedad. Consiguieron sensibilizar a la opinión pública y finalmente Francia abandonó las
negociaciones y el tratado no se firmó.
“Desde entonces, donde los poderosos del planeta se reunían a hablar de finanzas, comercio,
pobreza, medioambiente..., comenzaron a surgir movilizaciones sociales y foros paralelos que
protestaban por su cinismo e inoperancia frente a los problemas de la humanidad. La consecuencia
inmediata fue que se forjó la conciencia sobre la importancia de una sociedad civil mundial
articulada que luchase por globalizar la solidaridad y la justicia.
“Pero el movimiento por una globalización alternativa necesitaba pasar de ser un grupo de
descontentos a tener una dinámica más propositiva y encontrar otras respuestas a la situación
actual y al neoliberalismo. Eso llevó a plantear la realización en el 2001 de un foro de encuentro
alternativo y con dinámica propia al Foro Económico que se venía realizando en la ciudad de Davós
(Suiza)… El Foro Mundial no nació con la intención de ser un ámbito deliberativo, representativo, o
un poder alternativo; sino más bien como punto de toma de contacto, conocimiento, intercambio de
experiencias y de creación de redes entre los distintos movimientos sociales que están trabajando
en los distintos rincones del planeta, buscando democratizar la economía, devolver el protagonismo
a lo humano, y hacerlo desde el ámbito local de sus pueblos o ciudades” (Somos mundo, 2002).
Sin embargo, los resultados alcanzados en esos importantes foros se reseñan en la siguiente
autocrítica:
“También se le critica (al Foro organizado) la falta de desarrollo de alternativas concretas. Se teme
que siga siendo sólo foro de descontentos. La grandísima variedad de grupos y la estructura actual
horizontal pueden favorecer la inconcreción y dispersión. Pero lo que sí es cierto es que este Foro
ha generado un reforzamiento del movimiento solidario mundial. Iniciativas como ésta se están
empezando a dar a niveles más regionales y locales. La necesidad real continúa: hace falta un
cambio, este sistema es insostenible y está lleno de agujeros y… (no) lo pueden ocultar. Es más:
interesa ese cambio” (Ibíd).
En efecto, hace falta la elaboración de conceptos y proyecciones que permitan hilvanar alternativas
realistas, concretas y eficaces. En la medida en que esos conceptos y proyecciones estén
ausentes, los movimientos sociales tienden a ser brotes de inconformidad relativamente pasajeros.
Cuando algunos de los críticos del neoliberalismo llegan al poder ejecutivo y legislativo por la vía
electoral, fácilmente caen en prácticas similares a las anteriores, con algunos matices de
sensibilidad social que, en esencia, mantienen un enfoque conceptual muy parecido al que critican.
Al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora con muchos de los gobiernos “socialistas” o “de
izquierda” en cada país. El paternalismo gubernamental y la falta de una sociedad organizada y
participativa se mantienen en casi todos los casos; no hay cambio social esencial, aunque haya
algunas medidas paliativas de la pobreza y la inequidad.
Lo que sí puede resultar una gran novedad en esta primera parte del siglo XXI es la posibilidad
cada vez más cercana de la unificación de América Latina, cuyo impacto mundial puede ser de
grandes dimensiones en todos los ámbitos, constituyendo así un punto de referencia fundamental.

Por eso urge construir los marcos de referencia conceptual que contribuyan a dar cauces
alternativos al desarrollo social y ayuden al alumbramiento de esa nueva etapa.
El primer paso es romper la inercia del colonialismo intelectual, especialmente en el ámbito
científico. En el caso de la psicología, esa es la razón de ser de la Unión Latinoamericana de
Entidades de Psicología (ULAPSI). Dialogar con los psicólogos y científicos de todo el mundo,
especialmente con los demás psicólogos y científicos latinoamericanos. Intercambiar puntos de
vista, atrevernos a proponer alternativas teóricas, prácticas, metodológicas, y polemizar con
franqueza y apertura. Eliminar la sumisión a autores, conceptos y técnicas; tomarlos como materia
prima para producir conceptos nuevos.
En este trabajo, frente al proyecto de la “Sociedad del Conocimiento” planteada por Peter Drucker
(1999), concebida como la sociedad post-capitalista, con base en los avances tecnológicos de la
cibernética y la llamada “Era de la información” postulada por Castells (1999), queremos proponer
el proyecto alternativo de la “Sociedad del afecto” para poner énfasis precisamente en el aspecto
más descuidado por la vida moderna y, en general, por las sociedades occidentales, el cual –sin
embargo– parece tener su mayor reserva precisamente en América Latina.
“Era de la información” y “Sociedad del conocimiento”
En La sociedad red (1999), como parte de la Era de la información, Castells compara el posible
cambio social efecto de la tecnología informática con el impacto que tuvo en su momento la

revolución industrial.
Drucker (1999) distinguió la “información” del “conocimiento”, poniendo énfasis en la capacidad de
interpretar y usar la información de manera pertinente, por lo que consideró a “la sociedad del
conocimiento” como una aspiración a partir de la “era de la información”. La “sociedad del
conocimiento” propuesta por este autor implica la posibilidad de que todos, o al menos la gran
mayoría de los seres humanos, tengan “igualdad” de oportunidades educativas para procesar la
información disponible, “con espíritu crítico”.
Castells considera que la “Era de la información” se caracteriza por estar centrada en las
tecnologías digitales de información y comunicación vinculadas a una estructura social “en red” en
los diferentes aspectos de la vida humana a nivel planetario, abriendo cauce al fenómeno de la
“globalización”. El propio Castells señala que éste es un proceso de transformación
multidimensional que a la vez es incluyente y excluyente en función de los valores e intereses
dominantes en cada organización social. Sin embargo, considera que la “sociedad red” conlleva
grandes potencialidades de emancipación y relativa “independencia” dentro del proceso de la
globalización, en la medida en que la información y la comunicación pueden tener diversos cauces,
sin que sean monopolizadas o controladas por un grupo o clase social.
Según Castells (Op. Cit.), los “modos de desarrollo tecnológico” son dispositivos a través de los
cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar producto. Cada modo de desarrollo se define
por el elemento que es fundamental para fomentar la productividad en el proceso de producción:

1.

En el modo de desarrollo agrario la fuente del aumento del excedente es el resultado del
incremento cuantitativo de mano de obra y recursos naturales (sobre todo tierra cultivable)
en el proceso de producción.

2.

En el modo de producción industrial, la principal fuente de productividad es la introducción
de nuevas fuentes de energía y la capacidad de descentralizar su uso durante la producción
y los procesos de circulación.

3.

En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la productividad es la tecnología
para la generación de conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación
de símbolos.

El autor aclara que el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de
desarrollo, pero lo que es esencial en el modo de desarrollo informacional es la acción del
conocimiento sobre sí mismo como fuente de productividad prioritaria. Cada modo de desarrollo
posee asimismo un principio de actuación estructuralmente determinado, alrededor del cual se
organizan los procesos tecnológicos: el industrialismo se orienta hacia el crecimiento económico; el

informacionalismo se orienta hacia el desarrollo tecnológico, es decir hacia la acumulación de
conocimiento y hacia grados de complejidad más elevados en el procesamiento de la información.
Si bien, grados más elevados de conocimiento suelen dar como resultado grados más elevados de
producto por unidad de insumo, la búsqueda del conocimiento e información es lo que caracteriza a
la función de la producción tecnológica en el informacionalismo.
En La sociedad red (1999), Castells analiza el proceso de globalización que amenaza con hacer
prescindibles a los pueblos y países excluidos de las redes de la información. Hace notar cómo, en
las “economías avanzadas”, la producción se concentra en un sector de la población educado y
relativamente joven, así como concibe que la estructura social tenderá a fragmentarse
extremadamente como consecuencia de la flexibilización e individualización del trabajo.
La “sociedad de la información” y “la sociedad del conocimiento” consideran que la ciencia y la
tecnología, utilizadas racionalmente, irán solucionando los principales problemas de la humanidad.
A quienes critican algunos de los usos de la tecnología se les considera como la resistencia
oscurantista al cambio social.
Un nuevo tipo de capital, el de la información o el conocimiento, supuestamente implicarían la
superación de la “sociedad capitalista” o “sociedad industrial”, con lo cual se entraría a una nueva
era de organización social sin los sobresaltos y las rupturas revolucionarias que acompañaron el
inicio de la “era industrial”.
Quienes se adhieren a la idea de la “sociedad del conocimiento” convocan a la educación y
actualización permanentes, ante la vorágine de la evolución tecnológica, y suelen recordar que en
el mundo se producen una gran cantidad de artículos científicos cada segundo, haciendo notar la
gravedad del “neoanalfabetismo” de aquellos que no se monten plenamente en ese oleaje continuo
de información novedosa.

Como parte de esa tendencia “conocimientista” todo se evalúa y se gestan estándares
internacionales para medir el subdesarrollo y la marginación; todo es “competitividad”,
“competencia”, “productividad”, “tecnología avanzada o de punta”, “calidad”, “calidad total”,
“modernización”. Todo esto basado en la idea de que hay países muy desarrollados y otros
subdesarrollados. Los “desarrollados” supuestamente son el modelo a seguir, por lo cual imponen
palabras, conceptos, estándares de evaluación, estilos, patrones de comportamiento.
La gran aspiración de todavía muchas personas en América Latina (y en otros países con
situaciones similares) es tratar de que su país se asemeje a Estados Unidos, a Japón, a Alemania o
a España. Los Tratados de Libre Comercio entre países pobres y países ricos pretenden anular
fronteras para las mercancías y para el capital, favorecer su globalización: “que la competencia sea
libre”, “que se anulen los subsidios de los estados nacionales”. Pero –paradójicamente– se
proponen levantar más barreras para el libre tránsito de las personas.
Los países supuestamente desarrollados son autores de guerras injustificadas y crueles. Violan
soberanías nacionales y derechos humanos, cometen fraudes de todo tipo. Tienen los índices de
violencia interna más altos, así como también se caracterizan por graves problemas de salud
corporal y psicológica. Por ejemplo, a Estados Unidos se le considera un país desarrollado y a
México como un país subdesarrollado: Pero, a pesar de que la población estadounidense es casi el
triple de la población mexicana, el número de suicidios es 15 veces mayor; el número de asaltos en
México es la décima parte que en Estados Unidos, donde se roban casi 7 automóviles por cada uno
de los que se roban en México. Los delitos contra la salud relacionados con la compraventa de
drogas, según el propio gobierno estadounidense, tienen una proporción de 22 a 1 respecto a
México. Los homicidios con arma de fuego en la Unión Americana son más del doble que los que
ocurren en México. Las violaciones sexuales registradas en Estados Unidos son casi siete veces
mayores a las que se registran en México. Las muertes de mujeres por cáncer de seno, así como
las muertes por infarto de ambos géneros, son 9 veces mayores en el país más rico del planeta. El
17% de la población estadounidense padece depresión primaria, más del doble del 8.4% que
reportan los estudios realizados en México (Ver cuadro).
Estados Unidos

México

Población total

300,836,0001

107,000,000

Suicidios

30,4842

1,9553

Asaltos

2,238,480

255,179

Robos de auto

1,147,300

158,801

Delitos contra la salud (drogas prohibidas) 560.1 por cada 100,000 24.7 por cada 100,000
Homicidios con arma de fuego

8,259

3,589

Violaciones

89,110

13,0614

Muerte por cáncer de seno en mujeres

Más de 40,000 por año 4,500 por año5

Diabetes

6.3%6 a 7%7

10.9%8

Obesidad

30%9

27.7% de mujeres 199910

Muerte por infarto

325,000 por año11 y 12 35,00013

Depresión primaria

17%14

8.4%15

Lejos de representar el “desarrollo” humano, Estados Unidos y otros países poderosos representan
la decadencia de la vida humana. Hay que evitar seguir ese modelo. Algo está mal en los
conceptos que guían la vida de los países “ricos” y desde dentro de ellos parece difícil que lo
puedan comprender cabalmente. En lugar de aspirar a ese tipo de pseudopoder tecnológico es
necesario generar otras formas de poder auténtico que lo rebasen y que conduzcan a la elevación
de la satisfacción de vida de los seres humanos. El mestizaje de América Latina, sus profundas
raíces culturales, su gran cantidad de recursos naturales y sus grandes necesidades sociales,
pueden ser el caldo de cultivo desde donde se generen nuevas posibilidades sociales.
El propio Castells, en El poder de la identidad (1999), argumenta sobre la importancia de la
identidad cultural, religiosa y nacional como fuente de significado para los individuos, así como la
relevancia de esto en los movimientos sociales. Ante el poder de la información en la “globalización”
tecnológica surge otro poder que aprovecha las redes de comunicación para potenciar su impacto:
la identidad cultural. Analiza el significado de las movilizaciones populares contra la globalización, la
gestación de proyectos alternativos de organización social como los que representan el movimiento
ecologista y el feminista, así como considera que el Foro Social Mundial originado en Porto Alegre
emerge como una de las formas más novedosas de organización activista global en red
(Castells,2005).
En efecto, las redes y las nuevas tecnologías constituyen también una nueva posibilidad de
contacto, comprensión y afecto entre seres humanos. Por las redes circulan publicidad, propaganda
y ofensas, pero también es notoria la expresión de muestras de afecto y solidaridad, felicitaciones
de cumpleaños y mensajes fraternos o amorosos, así como permiten compartir ideas, proyectos y
el desarrollo de organizaciones independientes y alternativas.
¿Saber es poder?
Con el concepto de “sociedad del conocimiento” se enfatiza la promoción de una idea falaz que
surgió con el capitalismo: “la persona que estudie y se informe tendrá las mejores oportunidades
económico-sociales”. Con la volatilidad informativa, se puede esgrimir siempre la excusa de que
alguien no ha tenido esas oportunidades anheladas porque le falta actualizarse en tal o cual tema.
Perseguir más y más “conocimiento” como zanahoria inalcanzable. Quien acepte e incorpore
esencialmente los conceptos de Castells y Drucker (aunque no conozca a los autores) es esperable

que tenga una vida progresivamente desgastada, con estrés e irritabilidad crecientes y con la
disminución progresiva de espacios para la recreación, la charla, la convivencia. La desolación
progresiva y generalizada, diversas formas de neurosis, son el efecto directo de la ideología del
conocimiento y la información. Aumentos en la violencia social e intrafamiliar, drogadicciónnarcotráfico, depresión y suicidios son efectos lógicos que se incorporan para crear un clima cada
vez más decadente.
En medio de la “sociedad de la información” y la posible “sociedad del conocimiento” crece el
rechazo a la escuela y al saber. Cada vez más se busca la apariencia por parte de docentes
socialmente devaluados y laboralmente desgastados, presionados por las evaluaciones y la
competitividad a que se ven sometidos, lidiando con escolares con graves lagunas formativas que
se han acostumbrado a obtener calificaciones sin que la mayoría le encuentre sentido vivo a los
supuestos aprendizajes escolares. Los docentes se quejan cada vez más de la desmotivación que
encuentran en sus alumnos.
“Saber es poder” es la frase que repiten una y otra vez quienes se adhieren a la perspectiva de la
“sociedad del conocimiento”. Esa frase lleva implícita la idea de que es necesario saber para evitar
quedarse atrasado y resultar marginado; según este punto de vista, la pobreza y la marginación son
producto de la ignorancia. Al mismo tiempo, se propaga la idea de que “quien sabe más tendrá más
poder”, por lo que hay que competir por saber más que los demás y, por tanto, cuidarse de que
otros tengan el mismo acceso al conocimiento. Hay que ocultar la información para evitar ser
rebasado. Se promueve una competencia por el saber y por el poder como algo natural e inherente
a la vida.
Sin embargo, los poseedores de los más “avanzados desarrollos tecnológicos”, sólo son
aparentemente poderosos, pues no pueden consigo mismos. La violencia, la guerra, el
sometimiento de los otros, que suelen tomarse como indicadores de “poder”, bien analizados
resultan esencialmente lo contrario: “no-poder”. Así como el docente autoritario es el que no logra
despertar el interés de sus alumnos y tiene que recurrir a amenazas y sanciones para mantener la
“disciplina”, la guerra y toda expresión de violencia física constituye la confesión manifiesta de la
incapacidad para convencer: no-poder.
Kant (1785/1980 y 1788/1980) reflexionó acerca de la posibilidad de que los seres humanos
llegaran a la “paz perpetua” si eran capaces de usar la razón para desarrollar una vida ética
aplicando el imperativo categórico:
“Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal”
(Kant, 1785/1980; p. 39).
Kant señala que sólo se puede ser ético cuando se actúa en función de la propia razón o lo que él
llama “el deber”, superando las inclinaciones. Lo que Kant no pudo entender es que si una persona
prefiere actuar por deber y no por un deseo específico, esto representa también y necesariamente
otra determinada inclinación, es decir, un fuerte deseo de actuar racionalmente y hacer lo debido.

Es un juego de fuerzas emocionales las que definen que una persona haga una u otra cosa y no “el
conocimiento” formal, que en el fondo y por lo mismo es un “conocimiento parcial”.
Si una persona cambia su manera de actuar en algún aspecto debido a una explicación, esto se
debe a que ha logrado producir en su dinámica semiótica un sentimiento nuevo que resulta de
mayor fuerza que otros sentimientos contrapuestos o inerciales. Una explicación racional puede
contribuir a ello cuando ya existen las condiciones emocionales que permitan el efecto emocional
positivo del concepto explicado; pero es equivocado suponer que las personas generalmente
actuaran de diferente manera al recibir una explicación lógico-semántica. Un alcohólico no dejará
su adicción sólo por entender los daños que esa práctica le causa. Quienes logran superar una
adicción lo hacen por uno o dos motivos: un fuerte sentimiento de miedo y/o la experiencia de una
gran alegría y serenidad mayor que la lograda al utilizar la sustancia tóxica. Sin embargo, el temor
tiene efectos colaterales indeseables: inseguridad, inmovilidad, estrés, etc.; por lo que para elevar

al mismo tiempo la salud corporal y la motivación positiva de una persona se requiere que pruebe
las satisfacciones de haber alcanzado metas individuales y/o colectivas cuyo valor comparte con
otros seres humanos emocionalmente importantes.
Lo mismo sucede con los grupos, las organizaciones y la sociedad toda. No cambiarán por simples
explicaciones si éstas no se vinculan a procesos vivenciales distintos que impliquen la ampliación
de la vida afectiva y la superación continua de retos individuales y colectivos.
Kant (Op. cit.), Rousseau (1762/1984) y Hegel (1817/1988) coincidieron en considerar que la
voluntad colectiva se sintetiza en el Estado democrático con sus leyes y sus tres poderes, por lo
cual éste constituiría el camino para alcanzar el mayor bienestar social. Marx (1844/1962) cuestionó
ese concepto al hacer ver que el Estado y las leyes son un instrumento de poder de unos sobre
otros, una dictadura; por lo cual propuso el concepto de “lucha de clases” como “motor de la
historia”; concibió que la lucha de los desposeídos contra los poseedores, el sometimiento de los
poseedores o “dictadura del proletariado” (socialismo), era el camino para llegar a la sociedad “sin
clases” en la que el espontáneo interés individual no resultara contrapuesto con el interés de la
colectividad, sino más bien el punto de vista colectivo e individual tendieran a fusionarse (Marx y
Engels, 1848/1973).
El “socialismo real” del siglo XX interpretó esa idea marxista como si se tratara de suprimir la
individualidad para someterla a los intereses de la colectividad. Hasta la fecha, para muchos resulta
muy difícil entender la posibilidad de que una persona se sienta absolutamente libre y espontánea
coincidiendo con los intereses colectivos. Estamos demasiado acostumbrados a lo contrario. El
deber se percibe como opresión o autocontención, son pocos los que hacen casi todo lo que se les
antoja sin afectar los intereses de otros, porque lo que les nace espontáneamente es algo también
bueno para los demás. ¿De qué depende esta posibilidad? ¿Del conocimiento?

Lo afectivo es lo efectivo
Contrariamente a Kant, Nietzsche (1886/1999) cuestionó la preeminencia de la razón en la vida
humana, proponiendo a la “voluntad de poder” como eje alternativo de la vida. Critica la
mediocridad, decadencia y el nihilismo de la humanidad y avisora la emergencia de una nueva
especie: el superhombre. Contra el sometimiento al “deber” con base en la razón postulado por
Kant, Nietzsche concibe al superhombre (1888/2002) como aquel que no se somete sino a sus
pasiones y deseos, superando la hipocresía y la mediocridad de los “rebaños” humanos. Por ello,
se opone totalmente a la democracia y al cristianismo. Convoca a quienes tengan la capacidad de
entenderlo a una nueva forma de conocimiento no-racionalista, a un intercambio vital de
experiencias, deseos, aspiraciones, imaginaciones, etc.
Nietzsche concibió “una voluntad de poder” tanto en los seres vivos como en la “materia
inorgánica”, todo es producto del juego de fuerzas o voluntades en la que una tiende a prevalecer
sobre las otras. El hombre y el superhombre, así, son producto de la voluntad de poder y no lo
inverso. La categoría de superhombre radica en la posibilidad de dar un mejor cauce a dicha
voluntad; pero acceder a ese nivel no depende de la elección o la decisión “consciente” de una
persona. La nueva especie se forjará en el proceso de transvaloración de los valores, gestando
nuevos valores para hacerlos prevalecer (Nietzsche,1878/1996).
En la Teoría de la praxis se retoma parte del pensamiento nitzscheano y su convocatoria implícita a
la grandeza y a la superación de la mediocridad y la decadencia humana. Sin embargo, el hueco de
la filosofía de Nietzsche radica en un punto que –paradójicamente– comparte con el cristianismo:
una visión individualista que no capta con suficiente claridad la manera en que un individuo –como
dice el propio Nietzsche (1886/1999)– es “dividuum”, es decir, que cada persona es solamente la
síntesis de afluentes históricos, que en su individualidad integra a los demás a la vez que ella
misma se inserta en la historia de esos otros.
Los hombres y mujeres nuevos sólo pueden surgir de la integración emocional con la historia, con
la colectividad; del “sentir como propio lo que le sucede a otros” y sentir que se inserta
emocionalmente en la vida de los demás (Murueta, 1996; Murueta, 1999). Este es el sentimiento de
trascendencia que despierta en cada individuo cuando sus acciones rebasan la búsqueda de
beneficios unipersonales. La trascendencia emocional es un factor motivacional de gran fuerza que
no ha sido considerado en las teorías de la motivación porque los teóricos sólo han concebido
motivaciones individualistas: bioligicistas (Freud, Skinner, Watson, Pavlov, Hull), esquemáticas
(Maslow) o “conscientes” (Rogers, Frankl, Fromm).
El camino hacia un mundo superior al actual pasa por la intensificación de la vida afectiva en las
parejas, entre los padres y los hijos; por el desarrollo de amistades profundas y estables; por la
integración emocional de los equipos de trabajo; por el vínculo emocional dentro de las
instituciones, en cada comunidad o región, por afinidades diversas, país por país, entre países
afines y disímbolos, en la humanidad toda. Los vínculos afectivos son el único antídoto real para el
abuso y a la corrupción, conforme se intensifica la vida afectiva genera confianza, seguridad,

serenidad y entusiasmo para impulsar y compartir proyectos. Las organizaciones políticas que
pretendan contribuir al cambio social efectivo para lograr un mundo fraterno, podrían poner en
primer plano de su actividad la construcción de organizaciones propositivas y realizadoras de
posibilidades; en lugar de luchar “contra” los adversarios, es necesario rebasarlos, tomar la
iniciativa y que los conservadores –en su caso– sean los opositores a la gestación de la nueva
sociedad que surge paulatinamente aquí, allá, en todas partes.
Las relaciones afectivas constituyen el verdadero poder y el eje de los procesos económicos. La
sociedad occidental, el capitalismo y el modelo actual de globalización, menosprecian y combaten
el vínculo emocional, lo consideran un peligro. Para que el sistema capitalista funcione se requieren
menores índices de cohesión, más impersonalidad, concebir a los demás como medios para
extraerles determinados beneficios. Pero hay muchas demostraciones de que un equipo, un grupo,
un país, cohesionado, integrado emocionalmente, logra niveles de productividad mucho mayores
que aquellos en los que cada uno dedica tiempo y esfuerzo a cuidarse de los demás.
El reto es combinar organización y afectividad, porque hasta ahora son aspectos aparentemente
incompatibles. Quienes desarrollan mayor sensibilidad afectiva pueden caer en la sobreprotección
de los otros, en la sobrerresponsabilidad o en la recíproca dependencia emocional, porque la
sociedad actual prácticamente no tiene educación emotiva, es decir, organización emotiva. Casi no
se sabe cómo dar cauce a los procesos emocionales y se dejan a la deriva, siendo presas fáciles
de interesados cazadores publicitarios y propagandísticos.
Las teorías de las emociones y de la afectividad se muestran limitadas en su comprensión de los
fenómenos humanos actuales y, especialmente, dicen poco sobre cómo pueden generarse vínculos
emocionales estables, acerca de cómo puede producirse la amistad y cómo profundizar los amores
filiales y de pareja.
Como germen de la nueva sociedad se necesita generar y desarrollar una “tecnología afectiva” que
propicie enlaces progresivos entre quienes buscan la justicia, para elevar su poder de con-vocar a
muchos más. El verdadero poder no lo da un cargo público ni el dinero. El poder en esencia
significa “poder hacer”. El poder efectivo de una persona o de un grupo debe medirse por su
capacidad de convocatoria y de organizar los variados intereses y esfuerzos de los convocados.
Cuantos esfuerzos actuales se desgastan por falta de integración afectiva entre los seres humanos:
hay que “vigilar y castigar” (Foucault, 1996), porque los otros constituyen amenazas latentes o
chivos expiatorios. Cuántas horas de esfuerzos y vidas humanas, se gastan en hacer y usar armas,
así como sistemas de vigilancia, de represión y reclusorios. Cuántos problemas de salud y cuántas
muertes son causadas por el estrés en las ciudades; cuántas parejas rotas por la rutina y las
presiones; cuántos niños y adolescentes crecen sin respaldo afectivo suficiente; cuántas
venganzas, reproches e insultos; cuánta monotonía; cuántas muertes prematuras.
Toca a los artistas de todos los géneros y a los científicos de todas las áreas, especialmente a los
psicólogos, producir los símbolos y técnicas necesarios para contribuir a la expansión y profundidad

de los afectos (Gramsci, 1975). Despertar en muchos el poder para construir un sueño colectivo
posible: la sociedad del afecto.
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