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PREFÁCIO 

 

Considerando o princípio de contribuir para a efetivação de ações acadêmico-

administrativas, dinamizando a pesquisa aplicada ao ensino e à iniciação científica, 

potencializado a construção e a socialização de novos conhecimentos, propõe-se a 

organização de um repositório anual de trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do 

curso de Psicologia. 

Pretende-se fortalecer, assim, a produção acadêmico-científica, didático-

pedagógica, tecnológica, artística e cultural e sua difusão a partir da publicação dos 

resultados de pesquisas e intervenções produzidas no âmbito das disciplinas de 

estágio, oportunizando a inserção de acadêmicos e docentes em contextos que 

favoreçam a construção de visão sistêmica e global sobre o campo de atuação 

profissional e a sociedade. 

Tal ação justifica-se na medida em que o curso objetiva promover o pensamento 

reflexivo, incentivando a pesquisa, promovendo a divulgação do conhecimento e sua 

aplicação na extensão por meio de prestação de serviços à Comunidade. 

A proposta deste projeto visa publicar os melhores artigos desenvolvidos nos 

estágios do curso de Psicologia. Após a entrega e avaliação do orientador, anualmente, 

os mesmos são organizados em Anais, para posterior publicação no sita do curso de 

Psicologia no Portal da FADEP (Faculdade de Pato Branco) essa estratégia visa 

proporcionar a publicação dos trabalhos científicos desenvolvidos pelos acadêmicos 

provenientes da elaboração de seus estágios. 

 

 

Objetivos: 

 Socializar os melhores trabalhos desenvolvidos pelos alunos do curso de 

Psicologia em seus estágios curriculares obrigatórios; 

 Fortalecer o espírito da iniciação científica entre acadêmicos e professores do 

curso de Psicologia 
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Resumo 

A Paralisia Cerebral (PC) é uma das lesões mais frequentes que ocorrem durante a fase 

do desenvolvimento encefálico nos períodos pré, peri ou pós-natal, podendo ser descrita 

como parte de um conjunto de desordens da postura, movimentos e cognição que levam 

a limitações funcionais em crianças e adolescentes. O presente artigo visa trazer 

aspectos relacionados a aceitação do diagnóstico das crianças com PC e suas 

implicações para pais e/ou cuidadores responsáveis, na qual a família ao receber o 

diagnóstico encontra-se desestruturada ao enfrentar a “perda do filho ideal” e junto a 

necessidade de um ajuste e aceitação da criança e sua patologia, sendo assim, os 

familiares no processo de adaptação buscam atender os cuidados da criança com 

Paralisia Cerebral através de serviços públicos ou privados, como médicos, serviços 

educacionais, terapeutas ocupacionais e fisioterapias especializadas. Acredita-se que o 

estudo ajuda a enfatizar conhecimentos para os cuidadores acerca da patologia, 

desmistificar preconceitos, e auxiliar na inserção dessas crianças na comunidade 

pensando em seu bem-estar, na qualidade de vida tanto de pais como dos próprios filhos 

impactados com o diagnóstico, além de ampliar métodos para formação de psicólogos e 

demais profissionais. 

 

Palavras Chaves: Paralisia Cerebral; Aceitação; Diagnóstico. 
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Abstract   
Cerebral Palsy (CP) is one of the most frequent lesions that occur during the brain 

development phase in the pre, peri or postnatal periods and can be described as part of a 

set of posture disorders, movements and cognition that lead to limitations in children 

and adolescents. This article aims to bring about aspects related to the acceptance of the 

diagnosis of children with CP and their implications for parents and/or responsible 

caregivers, in which the family receiving the diagnosis is unstructured when facing the 

"loss of the ideal child" and with the need for adjustment and acceptance of the child 

and its pathology, so that family members in the process of adaptation seek to attend the 

care of children with Cerebral Palsy through public or private services, such as doctors, 

educational services, occupational therapists and specialized physiotherapies. It is 

believed that the study helps to emphasize the caregivers' knowledge about the 

pathology, demystify prejudices, and help in the insertion of these children in the 

community thinking about their well-being, the quality of life of parents and their own 

children impacted by the diagnosis, besides expanding methods for the training of 

psychologists and other professionals. 

 

Keywords: Cerebral Palsy; Acceptance; Diagnosis. 

 

Resumen 

La Parálisis Cerebral (PC) es una de las lesiones más frecuentes que ocurren durante la 

fase del desarrollo encefálico en los períodos pre, peri o posnatal, pudiendo ser descrita 

como parte de un conjunto de desórdenes de la postura, movimientos y cognición que 

llevan a limitaciones funcionales en niños y adolescentes. El presente artículo tiene por 

objeto traer aspectos relacionados con la aceptación del diagnóstico de los niños con PC 

y sus implicaciones para padres y / o cuidadores responsables, en la cual la familia al 

recibir el diagnóstico se encuentra desestructurada al enfrentar la "pérdida del hijo 

ideal" y junto a la necesidad de un ajuste y aceptación del niño y su patología, siendo 

así, los familiares en el proceso de adaptación buscan atender los cuidados del niño con 

Parálisis Cerebral a través de servicios públicos o privados, como médicos, servicios 

educativos, terapeutas ocupacionales y fisioterapias especializadas. Se cree que el 

estudio ayuda a enfatizar conocimientos para los cuidadores acerca de la patología, 

desmitificar prejuicios, y auxiliar en la inserción de esos niños en la comunidad 

pensando en su bienestar, en la calidad de vida tanto de padres como de los propios 

hijos afectados con el diagnóstico, además de ampliar métodos para la formación de 

psicólogos y demás profesionales. 

 

Palabras Claves: Parálisis Cerebral; la aceptación; Diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo refere-se à aceitação de diagnóstico de paralisia cerebral, suas 

características e quais os melhores tratamentos para os pacientes e seus cuidadores. 

Assim, segundo Ribeiro (2013, p. 34), a paralisia cerebral é uma patologia ou grupo de 

distúrbios caracterizado por reduzida habilidade para se fazer uso voluntário dos 

músculos, podendo ocorrer ou não variável atraso cognitivo. Os sintomas ocorrem 

devido a um distúrbio que acontece durante o desenvolvimento do cérebro, na maioria 

das vezes ocorre durante o desenvolvimento fetal ou, raramente por conta de uma lesão 
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cerebral após o parto. Ela está presente no nascimento, embora possa não ser detectada 

por meses. 

Dantas et. al (2012, p. 2), relatam que: “paralisia cerebral é definida como uma 

doença crônica, pois afeta as funções do indivíduo por mais de três meses e são 

incuráveis deixando sequelas e impondo limitações para o indivíduo e seu convívio 

familiar”. Dessa forma percebe-se que ao receber um diagnóstico dessa natureza a 

família passa por vários processos, nesse momento a família precisa buscar formas para 

se readaptar e enfrentar essa nova situação. 

Dantas (2006), afirma que crianças e adultos com o diagnóstico de paralisia cerebral 

necessitam de cuidados em longo prazo e de preferência com uma equipe 

multiprofissional. Esta equipe pode incluir: Pediatra; fisioterapeuta; Neurologista 

pediátrico; Cirurgião ortopédico; Terapeuta ocupacional; Fonoaudiólogo; Especialista 

em saúde mental, como psiquiatra ou psicólogo; Assistente social; Professor de 

educação especial. Uma variedade de terapias pode ajudar uma pessoa com paralisia 

cerebral a aprimorar habilidades funcionais.  

Segundo Dantas (2006, p. 46), o trabalho de reabilitação neuropsicológica é 

realizado junto com equipes multiprofissionais e instituições acadêmicas e profissionais, 

promovendo a cooperação na inserção ou reinserção de tais sujeitos no âmbito quando 

possível, ou ainda, na adaptação individual e familiar quando as alterações referentes às 

capacidades do paciente forem permanentes. 

Segundo Marinho e Fiorelli (2005, p 14), nos dias atuais existem psicólogos e 

fisioterapeutas atuando nas mais diversas áreas e atividades, e vem, crescendo cada vez 

mais a solicitação para intervir, em todas as situações em que existem interações entre 

pessoas e, principalmente, no tratamento de questões que envolvem a relação entre 

indivíduos e equipamentos. Essa ação é estimulada pela presença de pacientes com 

diversos tipos de transtornos mentais ou com limitações físicas diversas. Compreende-

se a importância da equipe multidisciplinar para o tratamento de um paciente. Na clínica 

de Reabilitação a Psicologia pode constituir-se à disposição da fisioterapia como apoio 

e também para aumentar a eficácia do tratamento fisioterapêutico, permitindo um 

diálogo construtivo com o paciente no sentido de escutar, acolher e escolher metas mais 

adequadas às condições do sujeito (MARINHO E FIORELLI, 2005, p.12). 

Conforme dizem Marinho e Fiorelli (2005, p, 12) “a psicologia preocupa-se com 

o efeito de diferentes fenômenos sobre a atividade psicológica, por esse motivo que a 

melhor compreensão desses processos mentais pode possibilitar ao profissional que está 
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ligado a promoção da saúde evitar desgastes emocionais no relacionamento 

interdisciplinar, com benefícios para a equipe, o paciente, familiares e cuidadores”. O 

mesmo autor (2005, p, 64), ainda afirma que todo o profissional de saúde, tem um 

desafio principalmente com pacientes crônicos, é conseguir ocupar esse espaço 

privilegiado na mente do sujeito, tomar o tratamento uma figura central para o paciente, 

para sua família e para os cuidadores. Se a equipe conseguir atingir esse objetivo, o 

tratamento com certeza terá continuidade, pois o paciente se dedicará no tratamento e 

não desviará as atenções para assuntos de menor importância. 

 

O QUE É PARALISIA CEREBRAL (PC) E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Para Ferreira e Smith (2012, p. 3), a paralisia cerebral é definida como uma 

disfunção neuromotora não progressiva da infância, como decorrente da lesão estática, 

que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural e funcional. Pode 

ser descrita como um conjunto de desordens de postura e de movimentos que acarretem 

em uma limitação funcional da criança. 

A patologia é multifatorial, podendo ocorrer tanto no pré, no peri-natal ou no 

pós-natal. No período pré-natal, as causas provêm de fatores genéticos ou maternos, tais 

como hemodinâmicos, metabólicos e tóxicos. No período perinatal, pode ocorrer um 

parto distorcido, asfixia ou até mesmo hemorragias peri e intraventriculares (DIAS. et 

al, 2010).  

Assim, em estudos voltados a Paralisia Cerebral e o que a desencadeia, 

observou-se que a maioria dos dados obtidos foram decorrentes de fatores no período 

pré-natal e perinatal. Dentre os fatores que influenciam o seu surgimento estão a 

presença de infecções, intoxicações, traumatismos e fatores maternos apresentados no 

período pré-natal. Já nos fatores do período perinatal, observa-se o grau de asfixia aguda 

pelas condições vitais do recém-nascido, no entanto, a mais importante para a influência 

da PC é a asfixia crônica que ocorre durante a gestação. A asfixia pré e perinatal são 

responsáveis pelo maior número de contingentes do comprometimento cerebral do 

recém-nascido, sendo a causa de mobilidade neurológica neonatal, acarretando na 

Paralisia Cerebral (PC), sendo esta a principal causa de morte neste período (ROTTA, 

2002). 

Os efeitos da paralisia cerebral nas habilidades funcionais variam muito, em 

alguns casos as pessoas são capazes de caminhar, enquanto outras nem sequer 

conseguem movimentar a perna, algumas pessoas mostram função cognitiva normal, ao 
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passo que outras podem apresentar deficiência intelectual, em alguns casos 

apresentarem epilepsia, cegueira ou surdez. Ribeiro (2013, p. 10), ressalta ainda que os 

sintomas variam consoante a área de extensão da lesão, podendo incluir: tiques; 

perturbação da marcha; espasmos; convulsões e fraco tónus muscular. Para além da 

motricidade, a paralisia cerebral também pode afetar a visão, a audição, a inteligência e 

a fala. 

A classificação da Paralisia Cerebral é realizada diante de análises realizadas no 

tônus muscular, observação do padrão da expressão motora, região de 

comprometimento cerebral e a gravidade da lesão. O tipo de alteração estará 

relacionado com a localização da lesão sofrida no cérebro e a gravidade da alteração. 

Dentro da Paralisia Cerebral (PC), há o envolvimento do retardo e atraso do 

desenvolvimento motor, com a presença e execução de reflexos anormais e dificuldades 

no desenvolvimento de reflexos protetores. Assim, ao levar em consideração as 

dificuldades apresentadas, o tratamento envolvendo uma equipe multidisciplinar irá 

proporcionar a minimização do impacto da patologia no seu desenvolvimento global, 

além de auxiliar no desenvolver da relação familiar (COLLET, et al. 2010).  

Pontes e Hubner (2007, p. 9), lembram o quanto é interessante entender como a 

análise do comportamento compreende a cognição, o que inclui os processos mentais 

superiores. O pensamento é considerado um tipo de comportamento que, por não ser 

fácil de observar, é chamado de oculto ou privado. Pensar não deixa de ser um 

comportamento, as contingências de reforçamento estão envolvidas em processos como 

atenção, abstração e formação de conceitos.  

 

A IMPORTÂNCIA DA ACEITAÇÃO DO DIANGÓSTICO DE PARALISIA 

CEREBRAL (PC) 

O nascimento de uma criança é algo impactante na vida dos pais, porém quando 

a mesma nasce portadora de necessidades especiais poderá gerar uma desestrutura na 

estabilidade familiar. Há um grande período de choque quando é descoberto que seu 

filho é portador de uma deficiência, seguindo de tristeza, nervosismo, desespero, para 

gradualmente ocorrer a aceitação do diagnóstico da criança.  Pesquisas apontam que a 

família de crianças com PC sempre espera o nascimento de um filho saudável e, ao 

receber um diagnóstico dessa natureza, vários processos são desencadeados, 
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perpassando pelas fases de luto, de choque, de negação, de aceitação e de adaptação 

(Dantas et al, 2012).  

Diante da natureza dependente da criança portadora de deficiência e suas 

necessidades especiais, os pais experimentam momentos de insegurança e, frente a 

novas experiências, poderão agir, inicialmente, de maneira ineficaz, (Dantas et al, 

2012).  Para Buscáglia (2006) o raciocínio dois pais serão de que “as crianças nessa 

idade, de qualquer forma, não compreenderão mesmo”. É surpreendente o quanto as 

crianças compreendem e aceitam quando são incluídas nos conteúdos emocionais e 

intelectuais dos problemas familiares. É somente quando os fatos são disfarçados e as 

emoções negadas que os medos, a confusão e a impotência tomam o lugar da ação 

legítima, abordando ainda que nos primeiros dias de vida de um deficiente, é impossível 

saber a extensão do problema ou determinar futuras implicações. Mas há uma grande 

margem de segurança na decisão do que se pode fazer agora.   

Por isso a aceitação do diagnóstico de PC como em qualquer outra dificuldade 

encontrada, é muito importante, pois pode influenciar diretamente no desenvolvimento 

da criança e na procura do melhor e mais adequado tratamento. A importância do 

acompanhamento e a orientação de uma equipe multiprofissional que possibilite a 

compreensão do processo terapêutico para participar com segurança do enfrentamento 

do diagnóstico e do processo de tomada de decisões em relação às condutas terapêuticas 

para um desenvolvimento neuropsicomotor satisfatório (Dantas et al, 2012), e também 

há estudos que apontam os primeiros anos, do nascimento à infância da criança com 

deficiência, como cruciais, tanto os pais quanto à criança precisam de mais ajuda. Pois é 

neste período que os pais serão a chave para ajudar os filhos a desenvolver atitudes 

básicas à sua ótica futura (Buscáglia, 2006). 

Este tratamento deve ser realizado por uma equipe multiprofissional e o mais 

precocemente possível, que tem por objetivo um melhor desenvolvimento 

neuropsicomotor, para melhorar o nível de independência da criança, que devem ser 

contínuas para manter todas as conquistas alcançadas até o momento (MELLO, 

ICHISATO E MARCON, 2012). Porém para que isso aconteça de forma positiva no 

ambiente familiar da criança portadora de necessidade especial, os pais/familiares 

precisam ter recebido uma base acolhedora dos profissionais perante a chegada da 

notícia do diagnóstico.  

Mello, Ichisato e Marcon, (2012), afirmam que, a insegurança de vivenciar 

sentimentos novos e dolorosos envolvidos no cuidado, exige um preparo emocional dos 
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cuidadores que nem sempre recebem ou até mesmo não conseguem aceitar o 

diagnóstico. Essa nova situação requer uma readaptação para enfrentar e conseguir o 

bem-estar de todos os envolvidos.  

Com isso os indivíduos ficam vulneráveis, mas cada pessoa enfrenta esta 

situação de uma maneira diferente, assim, o profissional deve estabelecer uma relação 

próxima e contínua com a família, resgatando a essência do cuidado integral para 

enxergar as necessidades do outro, levando em consideração aspectos sociais, culturais, 

afetivos (DANTAS et al, 2012).  

Uma das melhores ocasiões para falar do nascimento de um filho portador de 

necessidades especiais, é aquele em que a mãe esteja segurando seu filho no colo, de 

preferência após ter amamentado e na presença do pai. O ambiente deve ser propício, 

calmo, o profissional necessita passar segurança para os pais, sendo fundamental que ele 

seja sabedor das peculiaridades a respeito da patologia a qual levará a criança a 

desenvolver as necessidades especiais. Além disso, o profissional precisa ser otimista e 

ao mesmo tempo realista, enfatizando as possibilidades de desenvolvimento afetivo, 

social e cognitivo da criança (AMESTOY, et al. 2009). 

A falta ou precariedade dessa função poderá acarretar prejuízo na constituição 

do sujeito, o que pode ocorrer tanto com mães de bebês com limites orgânicos evidentes 

como com aquelas cujos filhos não possuem qualquer limite biológico. Por isso a 

aceitação e reconhecimento da patologia é de grande relevância (CESA, RAMOS-

SOUZA E KESSLER, 2010), principalmente por ter o potencial de grande visibilidade, 

aumentando o receio da família quanto à aceitação da criança pela sociedade (GONDIM 

e CARVALHO, 2012). Isto pode ocorrer devido aos sentimentos intensos que vem 

junto da gestação, muitas vezes para proteção do filho e as expectativas nele projetadas.  

Cesa, Ramos-Souza e Kessler (2010), afirmam que neste período surge a 

chamada angústia de separação e se intensifica a construção mental que irá marcar o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas e cognitivas importantes até os 24 meses da 

criança.  

Outro aspecto importante para não aceitação do diagnóstico é o preconceito de 

outras pessoas em relação ao seu filho e/ou familiar, relatos de mães afirmam que outras 

mães sentem nojo e acreditam que tal doença pode ser contagiosa (CESA, RAMOS-

SOUZA E KESSLER, 2010). 

O foco desse modo de produzir o cuidado, não está centrado apenas no 

biológico, mas amplia para a escuta sensível e o diálogo reflexivo. Assim, é importante 
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que a equipe de saúde e a família construam juntas uma proposta terapêutica, 

apreendendo a criança para além da sua deficiência, tendo, como fio norteador, o 

cuidado ampliado multidisciplinar (DANTAS et al, 2012, pag. 2). 

 Pois é em sua mãe e/ou responsável que a criança vai confiar, contudo, é neste 

momento que o papel do psicólogo é indispensável, para que a mãe/ou responsável não 

sinta-se intimidada com o preconceito, conseguindo aumentar a autoestima e o 

desenvolvimento do paciente.  

A acessibilidade desses indivíduos em todos os contextos é determinante, pois 

sentem-se à margem da sociedade, o que gera, muitas vezes, perturbações de estima e 

comportamento, o que contribui ainda mais para a segregação social. (PEREIRA, et al, 

2011). Fazendo com que as crianças portadoras de PC sejam excluídas, impedindo seu 

desenvolvimento psicossocial nas oportunidades estabelecidas. Assim, alguns autores 

definem acessibilidade como o processo de eliminação de barreiras, não só físicas, mas 

do campo de informações, das atitudes. (PEREIRA et al, 2011). No que se refere as 

atitudes de todos os membros envolvidos, familiares ou não, como tratar a criança e 

também como se dirigir a ela, pois em muitos casos o indivíduo tem a cognição 

preservada, fazendo com que entenda, mas não consegue se manifestar. 

Trazer o sujeito para a sociedade como qualquer outra pessoa que não possua PC 

é muito importante, pois estudos mostram que a principal preocupação relatada pelas 

mães está relacionada às incertezas que envolvem o futuro de seus filhos, seu 

desenvolvimento, sua situação de dependência e sua inserção na sociedade (PEREIRA, 

et al, 2011).  

 

TRATAMENTOS E TERAPIAS INDICADAS PARA O MELHOR 

DESENVOLVIMENTO DE UM PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL 

Segundo Santos (2017), embora a paralisia cerebral não tenha cura, o tratamento 

busca maximizar as capacidades motoras e cognitivas a fim de assegurar maior 

autonomia e qualidade de vida para o indivíduo. Os tratamentos devem ter os seguintes 

enfoques: 

Biomecânico: Foca em princípios do movimento humano para tentar melhorar as 

atividades da vida diária; (Santos 2017). 

Neurofisiológico: Trata-se da porção que cuida do cérebro em si, em especial nos 

casos em que há convulsões; (Santos 2017). 
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Sensorial: É feito por meio de técnicas para melhorar as habilidades cognitivas 

relacionadas aos processos de sensação e percepção do mundo. (Santos 2017). 

Algumas terapias: 

Fisioterapia: Trata-se de uma das terapias mais indispensáveis do tratamento da 

paralisia cerebral. Geralmente, o tratamento começa bem cedo (assim que se descobre a 

doença), e consiste na realização de exercícios específicos para melhorar a resistência e 

força dos músculos, assim como a motricidade grossa e o equilíbrio. Dessa forma, é 

possível prevenir contraturas e outros problemas relacionados ao mau funcionamento 

muscular. Aparelhos ortopédicos podem ser usados para melhorar a mobilidade e alongar 

os músculos. (Santos 2017). 

Terapia ocupacional: Com enfoque tanto biomecânico quanto sensorial, a 

terapia ocupacional trabalha a motricidade fina (precisão dos movimentos), a sensação e 

a percepção. Quando a criança apresenta dificuldades sensoriais, um terapeuta 

ocupacional pode se utilizar de técnicas para melhorar as habilidades cognitivas de 

sensação e percepção. Isso é especialmente importante para que o aprendizado ocorra de 

maneira mais adequada. (Santos 2017). 

De acordo com Santos (2017), além disso, o terapeuta ocupacional ajuda em 

diversos outros aspectos: tarefas do dia a dia como tomar banho, comer e se vestir podem 

ser bastante complicadas para pacientes com paralisia cerebral. Adaptações de espaços e 

rotinas são responsabilidade desse profissional que trabalha para ajudar o paciente a 

desenvolver o máximo de autonomia possível. 

Terapia recreacional: Como parte de uma terapia para melhor de habilidades 

cognitivas, físicas e sociais, a criança também pode fazer terapia recreacional, que 

consiste no encorajamento para que a criança participe de eventos culturais e artísticos, 

esportes, entre outros. Um bom exemplo disso é a equoterapia. Esse tipo de terapia ajuda 

a melhorar a autoestima, a fala e o bem-estar emocional. (Santos 2017). 

Fonoaudiologia: No caso da paralisia cerebral, o papel do fonoaudiólogo vai 

além de ajudar na fala e na escuta: ele também auxilia em problemas para engolir. 

(Santos 2017). 

Em relação a terapia recreacional mais especificamente a equoterapia Uzun 

(2005, p. 15) afirma que o homem e o cavalo são inseparáveis, o homem conhece, 

admira o cavalo e sabe o quanto tem sido útil no progresso da humanidade. Esse animal 

já foi utilizado como meio de transporte, conquista, de imigração, de trabalho, de 

veneração e de crença na mitologia, na fabricação de soro e vacina, no lazer e no esporte 
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e nos dias atuais é dado um grande destaque como instrumento de reabilitação e 

educação. Para Walter (2013, p. 16), toda equipe deve estar sempre atenta com o 

praticante, com seus comportamentos, pois estes podem nos dar riquíssimas 

informações, para dar andamento no tratamento. O mesmo autor (2013, p. 17), ressalta 

que o vínculo estabelecido entre cavalo e cavaleiro, desenvolve a afetividade, obtendo a 

autoconfiança e autoestima. 

Segundo Ferrari (2003, p. 34), a equoterapia é um método terapêutico utilizado 

para trabalhar com os portadores de deficiência e/ou necessidades especiais. Trata-se de 

uma nova alternativa para o tratamento terapêutico que vem crescendo nos últimos 

tempos e está diversificando as estruturas convencionais dos clássicos consultórios e 

clínicas por proporcionar grande progresso e benefício na recuperação dos pacientes. 

Neste sentido, pode-se perceber a importância do psicólogo na equoterapia, uma vez 

que este tem um papel fundamental desde a realização de diversificadas tarefas, como a 

orientação e assistência às famílias e à equipe, até os inúmeros benefícios que a 

equoterapia proporciona no campo psicológico: sociabilização, consciência corporal, 

autoconfiança, responsabilidade, autonomia, entre outros. 

Entende-se que o fisioterapeuta para tratar o paciente deve estar familiarizado 

com o diagnóstico da doença, seus sintomas e restrições do tratamento, e não apenas 

preocupar-se somente com a queixa física atual (CANTO, MORAES, SIMÃO, 2009, 

p.308). Gosling (2012, p. 05), afirma que: A fisioterapia e psicologia andam lado a lado. 

E as intervenções físicas associadas a abordagens cognitivas comportamentais 

promovem respostas interessantes de serem analisadas. Tanto o toque como o exercício 

produzem respostas motoras, autonômicas, neuroendócrinas, emocionais, 

comportamentais e de percepção corporal, reguladas pelo sistema límbico. Responsável 

pela organização das expressões somáticas de estados emocionais e das experiências, o 

sistema límbico possui grande relevância em pacientes com dor. Devido a importantes 

modificações estruturais e funcionais no sistema nervoso e associado a fatores 

emocionais e comportamentais, parte dos pacientes com dor persistente torna-se 

intolerante ao toque e ao exercício. 

Conforme Santos (2017), pode ser necessária a realização de algumas cirurgias 

para melhorar as habilidades do paciente. Algumas cirurgias são: 

 Cirurgia ortopédica: Essas cirurgias buscam corrigir problemas físicos 

como deformidades e marcha atípica, a fim de diminuir a dor e preservar a função das 

estruturas, em especial as articulações. Um exemplo é a cirurgia de estabilização de 
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articulações, que permite movimentos mais precisos no caso de pacientes que conseguem 

controlar seus movimentos parcialmente. (Santos 2017). 

 Rizotomia seletiva dorsal: Essa cirurgia consiste em pequenos cortes nos 

nervos da coluna para reduzir a espasticidade. É recomendada apenas quando tratamento 

conservadores como fisioterapia e medicação não foram capazes de ajudar no problema. 

(Santos 2017). 

Tratamento neurofisiológico: Esse tratamento cuida do cérebro em si, em 

especial nos casos em que há convulsões. O neurologista pode receitar medicamentos 

anticonvulsivantes para que tentar melhorar esse aspecto. Caso a criança apresente 

também distúrbios comportamentais e de humor, isso pode ser tratado com 

um psiquiatra e psicólogo. (Santos 2017). 

Santos (2017), fala que não é raro que algumas crianças e adolescentes com 

paralisia cerebral façam algum tipo de terapia alternativa. No entanto, muitas dessas 

técnicas não têm qualquer evidência de efetividade, ou seja, não se pode afirmar que elas 

auxiliam no tratamento da doença. Alguns exemplos de terapias alternativas são o uso de 

roupas especiais para fazer exercícios de resistência, estimulação elétrica, oxigenoterapia 

hiperbárica, entre outros. Além disso, muitos também fazem o uso de suplementos 

alimentares ou com ervas que levam a fama de ter efeitos medicinais. Vale lembrar que 

esse tipo de tratamento pode trazer interações medicamentosas/alimentares ou efeitos 

colaterais, o que pode ser prejudicial para a saúde. 

Terapia com células tronco: As células tronco são células “em branco” cuja 

função é formar novas células específicas do corpo — pele, nervos, ossos, entre outros. 

Essas células são programadas por meio de vetores virais que contém material genético 

para a formação de células especializadas. Há estudos que avaliam o uso dessa 

tecnologia para tentar formar células nervosas a fim de reparar o cérebro danificado. No 

entanto, essas pesquisas ainda são pouco desenvolvidas e pode demorar até que se possa 

ter certeza que esse tratamento é seguro e efetivo. (Santos 2017). 

Os medicamentos usados no tratamento da paralisia cerebral dependem muito, 

sendo que não existe nenhum específico para o problema. Em geral, eles buscam 

melhorar a espasticidade e ajudar em outros sintomas da doença, como convulsões e 

salivação excessiva. (Santos 2017). 

De acordo com Santos (2017), a seleção dos medicamentos depende dos 

conjuntos de sintomas, que pode afetar apenas certos músculos (isolado) ou todo o 

corpo (generalizado). Os tratamentos medicamentosos podem incluir o seguinte: 
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 Espasticidade isolada: podem ser recomendadas injeções de toxina 

botulínica diretamente no músculo, nervo ou ambos. Os efeitos colaterais podem incluir 

dor, hematomas ou fraqueza grave. Outros efeitos secundários mais graves incluem 

dificuldade para respirar e engolir (Santos 2017). 

 Espasticidade Generalizada: relaxantes musculares ministrados por via 

oral podem ajudar quando os músculos ficam contraídos. Alguns medicamentos podem 

ser ministrados diretamente na medula espinhal, através de uma bomba que é 

cirurgicamente implantado sob a pele do abdômen. (Santos 2017). 

Espasticidade: Os medicamentos para espasticidade vão depender muito de 

como ela se manifesta. Quando se trata de uma espasticidade localizada, o mais comum é 

o uso da toxina botulínica (Botox) em forma de injeções diretamente no músculo ou 

nervo. (Santos 2017). 

Para a espasticidade generalizada, ou seja, no corpo inteiro, alguns medicamentos 

frequentemente indicados são: Diazepam (Valium); Dantrolene; Baclofeno. 

Redução da salivação: Para controlar a “baba”, alguns medicamentos são: 

Triexafenid; Escopolamina; Glicopirrolato. (Santos 2017). 

Anticonvulsivantes: No caso de convulsões, os medicamentos usados são: 

Carbamazepina; Topiramato; Fenobarbital (Gardenal); Fenitoína; Primidona; 

Gabapentina. (Santos 2017). 

No contexto da fisioterapia, existem várias abordagens terapêuticas que visam a 

melhora funcional dos pacientes. O tratamento mais utilizado como base é a utilização 

de uma intervenção com o intuito da reabilitação, envolvendo basicamente a utilização 

de alongamentos da musculatura espástica, treinos funcionais e fortalecimento da 

musculatura (DIAS, et al. 2010). 

Os pacientes de PC devem ser atendidos por uma equipe multidisciplinar com o 

principal enfoque no processo terapêutico, utilizando de técnicas que levem em 

consideração o quadro clinico de cada paciente. Dentre os métodos mais utilizados estão 

o de Bobath, que se baseia na inibição dos reflexos primitivos e dos padrões patológicos 

de movimentos; o método de Phelps, que se baseia na habilitação por etapas, dos grupos 

musculares, até chegar à independência motora e a praxias complexas e o método de 

Kabat, que se baseia na utilização de estímulos que facilitem o aparecimento de 

respostas motoras e chegando à motricidade voluntária (MARCON; SARI, 2008). 

Dentre as terapias que podem ser utilizadas para a PC, a terapia CMR (Cuevas 

Medek Exercises) está sendo a mais indicada e utilizada nestes casos. Esta técnica tem 
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por pressuposto fundamental que, as crianças que apresentam o comprometimento do 

seu desenvolvimento precisam reforçar seu potencial de regeneração natural e ativar o 

código genético. A avaliação realizada pelo método CME possibilita aos terapeutas um 

reconhecimento imediato de qualquer sinal de atraso motor que o paciente apresente. 

Esse método provoca o aparecimento de funções motoras automáticas que estão 

ausentes, expondo o paciente em atividades, recebendo alongamentos necessários e 

integrados com a cooperação e motivação da criança (ABRAFIN, 2015). 

A fisioterapia é uma das áreas mais importantes para a efetuação da reabilitação 

em crianças que apresentam quadro de Paralisia Cerebral, tendo está um enfoque na 

reabilitação motora, buscando a estabilização de habilidades funcionais para os 

indivíduos. Dentre os benefícios que o tratamento fisioterápico proporciona, encontra-se 

uma normalização do tônus muscular, apresenta ao longo do tratamento molhara e força 

muscular, flexibilidade e correção da postura. Assim, facilitará na aquisição de uma 

postura correta e movimentos que sejam coordenados e harmoniosos, que forneçam um 

gasto energético baixo (ALMEIDA, et al. 2015). 

 

QUALIDADE DE VIDA DOS RESPONSÁVEIS E/OU CUIDADORES DE UMA 

CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL 

A qualidade de vida foi definida de forma subjetiva por especialistas da 

Organização Mundial de Saúde - OMS, em várias partes do mundo, como a percepção 

do indivíduo sobre sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(FLECK, 2000). Corresponde, também, ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, sentimental, social, ambiental e na própria existência. É expressão de muitos 

significados que abrange e reflete conhecimentos, experiências e valores na vida do 

indivíduo (MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000). 

Segundo Collet, et al (2010), a família ao receber o diagnóstico da Paralisia 

Cerebral estará enfrentando a crise da perda do filho “perfeito”, juntamente com a 

necessidade de se ajustar e aceitar diante da criança e sua deficiência. Este evento 

poderá desencadear diversas reações familiares, a quais dependem do nível de instrução 

que os mesmos possuem, conceitos familiares, pré-conceitos existentes e ao mesmo 

tempo, sendo influenciados pela abordagem médica utilizada pela equipe média no 

início do processo e acompanhamento do caso. O cuidado necessário com a criança com 

Paralisia Cerebral é considerada difícil para os membros da família, pois a doença em si 
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apresenta um prognóstico reservado, e levando em consideração o tipo e a gravidade da 

lesão, observar a existência de uma baixa qualidade e expectativa de vida.  

Para Neri (2003) o cuidador vivencia diversas situações na família, de caráter 

financeiro, de exercício de papéis familiares, sentimentos de desamparo, perda de 

controle, exclusão e sobrecarga, os quais podem trazer um estresse ao mesmo, sendo 

uma resposta às exigências. Nem sempre é possível o lado positivo da experiência de 

vida que transforma a tarefa do cuidar em prazerosa e com menores dificuldades físicas 

e emocionais. 

A família ao descobrir o diagnóstico, tende a tomar esforço para se adaptar á 

situação através de alterações nas rotinas do dia-a-dia e nos projetos que cada membro 

possui. Dessa forma, a orientação de profissionais adequados e capacitados como 

terapeutas ocupacionais, que estejam sensibilizados com esse problema, possa 

incrementar técnicas terapêuticas que atendam as dificuldades, tanto da criança 

diagnosticada, quanto para os familiares pensando em um dia-a-dia mais adaptativo. 

Deste modo, a família possui o papel de oferecer os cuidados necessários para o 

desenvolvimento satisfatório dessa criança, porém, observa-se que o diagnóstico de PC 

afeta a vida familiar de forma brusca, de tal forma que a família se sente impotente para 

estar oferecendo os cuidados necessários (COLLET, et. al. 2010). 

Para a maioria das mães cuidadoras, a dificuldade financeira é um fator que 

interfere no cuidado com as crianças, pois estas necessitam de medicamentos, 

transporte, fraldas, alimentação adequada e nem sempre a renda mensal supre tais 

solicitações. As cuidadoras normalmente não conseguem conciliar o trabalho fora de 

casa com a rotina de cuidar de uma criança especial e o recurso financeiro fica a cargo 

somente do pai, quando presente. Elas acreditam que teriam uma vida mais tranquila se 

tivessem segurança financeira (DE OLIVEIRA, et al. 2012) 

Oliveira (2002) saliente que para se ter uma boa qualidade de vida, é 

imprescindível que as necessidades básicas do ser humano, como alimentação, moradia, 

saúde e transporte, sejam atendidas e que a sua interação com o meio seja dirigida de 

forma plena. Para isso é necessário que o recurso financeiro esteja no alcance das 

pessoas para suprir tais necessidades. 

Santos et. al. (2007) afirmam que uma renda mensal adequada é de importância 

vital para se obter uma boa qualidade de vida. Não se pode compreender uma vida com 

qualidade com pouco dinheiro. Os recursos são de real importância e urgência para 

pessoas que vivem em condições econômicas mínimas de sobrevivência, para suprir 
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uma situação grave de vida, tratamento de uma enfermidade, resolução de um problema 

emergente. 

No processo de adaptação familiar, em busca de atender aos cuidados de 

crianças com Paralisia Cerebral, os membros buscam serviços públicos como médicos, 

reabilitações, serviços educacionais e da comunidade, para estar recebendo o auxílio e a 

inserção de estímulos adicionais ao desenvolvimento desta criança. O cuidado com 

crianças que apresentam PC é considerada como desafiadores, pois exigem o preparo 

físico e emocional dos cuidadores, além da disposição de tempo, dedicação e esforço 

para com o processo (ALEXANDRE, et. al. 2015).   

O lugar da criança na família é determinado por expectativas, assim passando 

por uma mudança inesperada com o nascimento de uma criança com necessidades 

especiais. A família passará por um processo de superação até uma possível aceitação. 

Esta criança precisará que a família se organize para atender as suas necessidades 

especiais e isso tudo poderá durar meses ou anos e mudar o estilo de vida de seus 

componentes (FIAMENGHI e MESSA, 2007). 

Portanto, a reconstrução de metas e objetivos familiares precisam ser efetivados, 

da mesma forma que a ressignificação para sentimentos que aparecerão ao longo da 

vivência com a criança que apresenta o quadro de PC. Assim, para auxiliar no processo, 

à presença de redes de apoio social que podem ajudar a família em diferentes aspectos 

como cuidado psicológico, financeiro e no processo de adquirir conhecimentos práticos 

que possam ser aplicados no contexto familiar (ALEXANDRE, et. al. 2015).   

A participação e colaboração da família no processo de terapia e reabilitação é 

de extrema importância, principalmente nas áreas que há a presença do trabalho com 

crianças que apresentem alguma alteração no desenvolvimento motor, pois é observado 

que quando os familiares atuam de forma a promover uma melhora na evolução da 

criança, as respostas que são apresentadas pela mesma são positivas (MARCON; SARI, 

2008). 

Segundo Karsch (2003), o fator predominantemente cultural pode ser o 

determinante para que, no Brasil, ainda, hoje, o papel de cuidador seja de 

responsabilidade da mulher. 

Um estudo aponta que as cuidadoras participam menos de atividades sociais, 

principalmente tendo como razão a forma como elas cuidam do parente, sua atenção é 

toda voltada para quem está sendo cuidado e não se permitem muitas vezes algum 

momento somente delas (CERQUEIRA e OLIVEIRA, 2002). Observou-se ainda, que a 
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rotina cansativa na vida dessas cuidadoras as impede de ter momentos de descontração. 

Muitas vezes são vencidas pelo cansaço e preferem ficar em casa dedicando-se aos 

afazeres. Um parâmetro para se mensurar a qualidade de vida é a auto-estima elevada, o 

lado positivo de ver as pessoas, os acontecimentos e, mais ainda, a interação com o 

meio ambiente. É essencial a reserva de um tempo para o lazer (PEREIRA, 2002). 

O ato de cuidar não é uma tarefa de fácil execução, pois exige uma mudança 

radical na vida de quem cuida e também demanda a execução de tarefas complexas, 

delicadas e sofridas.  Associado ao fato de que o cuidador geralmente é uma pessoa que 

se encontra em processo de envelhecimento, pode-se inferir que ele se torna um doente 

em potencial e sua capacidade funcional está constantemente em risco (LEAL, 2000). 

Quando se discute qualidade de vida deve-se considerar a percepção do 

indivíduo. Kluthcovsky e Takayabagui (2007, p. 182) enfatizaram a importância da 

avaliação da qualidade de vida percebida pela pessoa, valorizando assim, a opinião do 

indivíduo. A qualidade de vida teria um conceito diferente de pessoa para pessoa, 

tendendo a mudar ao longo da vida. Para Kluthcovsky e Takayabagui (2007, p. 182) o 

julgamento que cada indivíduo faz de sua qualidade de vida global deve ser 

considerado. Espera-se que o indivíduo combine diferentes aspectos de sua vida e os 

resuma em uma avaliação global de sua qualidade de vida. 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista as necessidades de cuidados específicos e a dedicação para a 

criança com Paralisia Cerebral (PC), fez-se necessária a busca dos conhecimentos sobre 

o cuidador e/ou responsável, visto que a atenção dos profissionais de saúde como 

psicólogos (as) devem ser direcionados tanto à criança com a patologia, quanto aquele 

(s) que cuida diretamente dela. Por essa razão buscou-se também compreender a 

qualidade de vida do cuidador de crianças com Paralisia Cerebral. 

Assim, estudar a qualidade de vida de cuidadores de pessoas com necessidades 

especiais pode contribuir para a elaboração de programas educacionais que favoreçam a 

qualidade de vida desses indivíduos, cuidadores e pessoas com necessidades especiais, 

bem como propor políticas públicas que favoreçam a melhora da saúde, bem como, a 

inclusão social de ambos. Dessa forma, poderíamos pensar em dois contextos: o âmbito 

educacional e o âmbito da saúde. No âmbito educacional poderiam ser propostos 

programas de orientação a cuidadores que abrangessem aspectos relacionados ao meio 

social (ambiente domiciliar, programas governamentais, educação especial, orientação 
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para cuidadores, direitos de pessoas com necessidades especiais), uma vez que 

diferentes estudos com cuidadores de pessoas com diferentes necessidades têm 

apontado uma fragilidade na qualidade de vida quanto a esse aspecto. No âmbito da 

saúde, deve-se considerar que os avanços dos últimos anos, seja na medicina ou em 

outras áreas como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e 

nutrição, têm proporcionado, mais especificamente ao indivíduo com deficiência, o 

aumento em sua expectativa de vida. Com o aumento da expectativa de vida da pessoa 

com deficiência, há necessidade de ações públicas para prover as necessidades desses 

indivíduos, a fim de que os mesmos tenham qualidade vida adequada e cuidados 

necessários. Os dados, desse e de outros estudos realizados, indicam que a idade 

avançada do cuidador associada ao aumento de idade da pessoa que recebe cuidados 

tem trazido prejuízos, tanto para sua qualidade de vida quanto para a qualidade de vida 

da pessoa dependente (BRACCIALLI, et. al. 2012). 

Importante salientar a necessidade de mais pesquisas e investigações sobre a 

temática voltada para a qualidade de vida e aceitação de diagnósticos de cuidadores de 

crianças portadoras de necessidades especiais, tanto para auxiliar na formação e 

qualificação de profissionais da saúde, dando ênfase para psicólogos, médicos e 

fisioterapeutas, quanto familiares que buscam compreender o cuidar diante da 

dificuldade. 
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Resumo 

 A contribuição da família no âmbito escolar, proporciona um intercâmbio fundamental 

para o desenvolvimento da aprendizagem escolar. Portanto, propõe-se analisar qual é a 

influência da participação da família na aprendizagem e comportamento das crianças na 

escola. A partir de revisão de literatura, este artigo analisa questões referentes à relação 

família-escola, apresentando as tendências históricas e contemporâneas das mudanças 

sofridas nas instituições familiares e escolares, bem como a relevância da interação de 

ambas no desenvolvimento infantil. Para compreender a participação da família no 

contexto escolar, é necessário conhecer a realidade do âmbito familiar, as percepções da 
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mesma sobre seu papel e investigar a influência de cada família na aprendizagem da 

criança.  

 

Palavras-chaves: ambiente familiar e escola. Influência familiar na aprendizagem 

escolar. Psicologia Escolar. 

 

Abstract 

The contribution of the family in the school environment provides a fundamental 

exchange for the development of school learning. Therefore, it is proposed to analyze 

the influence of family participation in the learning and behavior of children in school. 

From a literature review, this article analyzes issues related to the family-school 

relationship, presenting the historical and contemporary trends of the changes 

undergone in family and school institutions, as well as the relevance of their interaction 

in child development. In order to understand family participation in the school context, 

it is necessary to know the reality of the family context, its perceptions about its role 

and to investigate the influence of each family on the child's learning.  

 

Keywords: family environment and school. Family influence in school learning. School 

Psychology. 

 

 

Resumen 

La contribución de la familia en el ámbito escolar, proporciona un intercambio 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje escolar. Por lo tanto, se propone analizar 

cuál es la influencia de la participación de la familia en el aprendizaje y comportamiento 

de los niños en la escuela. A partir de revisión de literatura, este artículo analiza 

cuestiones referentes a la relación familia-escuela, presentando las tendencias históricas 

y contemporáneas de los cambios sufridos en las instituciones familiares y escolares, así 

como la relevancia de la interacción de ambas en el desarrollo infantil. Para comprender 

la participación de la familia en el contexto escolar, es necesario conocer la realidad del 

ámbito familiar, las percepciones de la misma sobre su papel e investigar la influencia 

de cada familia en el aprendizaje del niño.  

 

Palabras claves: ambiente familiar y escuela. Influencia familiar en el aprendizaje 

escolar. Psicología Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade a criança possui duas grandes instituições educacionais, 

a escola e a família, ambas com dimensões sociais, formativas e educativas na 

construção de virtudes. Diversos são os desafios enfrentados pela ausência de parceria 

entre as instituições. Assim sendo, esse trabalho tem como objetivo analisar e refletir 

qual é a influência da participação da família na aprendizagem e comportamento das 

crianças na escola, bem como, colaborar para a renovação ideológica sobre o assunto.  

A família é a instituição social mais antiga, oferece subsídios básicos e 

fundamentais de regras culturais e conjuntos de padrões de conduta que constroem a 

sociedade. Para compreender a relação da família no âmbito escolar, é necessário 
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conhecer sua evolução histórica. Áries (1981) aponta que a família como a conhecemos 

atualmente, se consolidou principalmente depois da revolução industrial, quando os pais 

começaram a valorizar os conhecimentos obtidos fora do âmbito familiar e 

compreenderam a relevância da socialização escolar.  

A escola, por sua vez é considerada a instituição social necessária para a 

aquisição do conhecimento sistematizado, sendo um ambiente no qual novas interações 

sociais acontecem e contribuem para o desenvolvimento da autonomia escolar e 

responsabilidade social que influenciam na vida em comunidade.  

A autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a autonomia dos 

pais, ou autonomia dos gestores. A autonomia neste caso, é o resultado do equilíbrio de 

forças, numa determinada escola, entre diferentes detentores de influência (externa e 

interna), dos quais se destacam: o governo e seus representantes, os professores, os 

alunos, os pais e outros membros da sociedade local (Barroso, 1996, p.186)  

Embora existam distinções entre as responsabilidades da família e da escola, há 

também obrigações e objetivos comuns, como proporcionar condições favoráveis para o 

desenvolvimento da criança, repassar valores e crenças, integrar uma rede de apoio 

saudável, reforçar os sentimentos de pertencimento e segurança, promover bem-estar e 

qualidade de vida, promoção da saúde, instigar a cidadania e o pensamento crítico, 

motivar a solidariedade, entendendo-se, desta maneira, que as forças são 

complementares.  

Questões sobre o envolvimento da família e escola têm se tornado alvo de 

pesquisas, principalmente nas esferas de desenvolvimento cognitivo e social de alunos 

em relação ao sucesso escolar. Compreendendo-se que o desenvolvimento infantil é um 

processo dinâmico, no qual as crianças são ativas nas relações e aprendem através das 

informações que estão à sua volta, autores internacionalistas evidenciam que a 

aprendizagem ocorre através do contato com seu corpo, objetos do ambiente e a 

intenção com outras crianças e adultos, para que desta forma desenvolvam capacidades 

afetivas, de autoestima, raciocínio, linguagem, pensamento e sensibilidade, em que de 

maneira simultânea e integrada evoluem em nível motor, afetivo e cognitivo (Craidy & 

Kaercher, 2009).  

Para Vygotsky (1998), a aprendizagem deve ser olhada por uma ótica 

prospectiva, ou seja, em constante relação de teoria e prática. Em um contexto cultural 

com aparato biológico básico, o indivíduo se desenvolve através de mecanismos 
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mediadores, de tal modo a família e os professores são mediadores culturais e a relação 

entre eles é fundamental para o desenvolvimento saudável.  

Diante do insucesso de um filho ou aluno, a culpa recai sobre todos, o que 

desgasta a relação de parceria.  

Ao que tange às dificuldades de aprendizagem e comportamento na escola, o 

insucesso de um filho ou aluno gera sentimento de culpa e fracasso em ambas as 

instituições, o que causa desgaste e distanciamento na relação de parceria. Entretanto, 

na maioria das escolas, ainda ocorre uma culpabilização do aluno e da família, 

colocando a escola como sendo adequada ao ensino. Esse ponto de vista, isenta a 

influência dos fatores de extensão da escolaridade obrigatória, métodos pedagógicos 

tradicionais, ambiente físico, manejo teórico e técnico, interação afetiva, políticas de 

democratização, acesso e inclusão ao ensino, que são relevantes na mediação da análise 

do contexto de fracasso escolar (Nogueira, 2006).  

Na percepção de Reis et al (2008) compreender que as famílias e crianças fazem 

parte de um sistema organizado, com elementos que se afetam e são afetados, traz um 

novo olhar sobre o desenvolvimento humano. 

Concomitantemente, contribui para uma reflexão sobre o contexto familiar e a 

escola, que podem representar elementos de inclusão e segurança, assim como, fontes 

de conflitos, salientando que as famílias e as escolas devem funcionar como apoio e 

sustentação para o ser em desenvolvimento. 

 

CONCEPÇÕES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Considerando a temática principal do presente artigo, faz-se importante iniciar o 

estudo abordando o desenvolvimento infantil, a fim de propiciar uma melhor 

compreensão e reflexão sobre a importância da família e escola no desenvolvimento do 

indivíduo.  

Desta forma, inicia-se o presente assunto elencando o desenvolvimento infantil, 

desde a geração da criança, no período gestacional, passando-se posteriormente a 

elencar os quatro estágios de desenvolvimento do indivíduo, desde sua infância até a 

vida adulta, analisando-se, em cada estágio, os comportamentos apresentados.  

Ressalta-se que o desenvolvimento infantil se determina por vários fatores, os 

quais, segundo Oliveira et al (2017), consistem nos fatores biológicos, ambientais e 

socioeconômicos.  

De um modo geral, Miranda (2013), define que: 
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O desenvolvimento é um processo contínuo que tem início desde a 

concepção, e tem continuidade após a fecundação do óvulo, percorrendo a 

partir da subdivisão celular até que milhões de células sejam formadas. À 

medida que as células assumem funções especializadas, dá-se início a 

formação dos sistemas que dão base para a parte física do 

desenvolvimento. Porém, o desenvolvimento físico, cognitivo, social, 

afetivo tem continuidade durante todas as fases da vida de um sujeito e 

termina com a morte.  

 

A gestação é um período que passa entre a concepção e o nascimento. A idade 

gestacional é contada a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual da gestante, 

cuja gestação geralmente varia entre 37 e 41 semanas, nove meses de gravidez, 

divididos em três trimestres que representam etapas distintas do desenvolvimento fetal. 

Os principais sintomas de uma gestação são mamas sensíveis e inchadas, fadiga, 

sangramento leve/ cólicas, desejos por comida, náusea com ou sem vômito, vontade 

frequente de urinar, leves dores de cabeça, constipação, variação de humor, fraqueza e 

tontura e aumento na temperatura basal do corpo. 

Lembrando-se que cada gestação se difere de mulher para mulher, e de bebê 

para bebê (Papalia & Feldman, 2013). Sendo o corpo da mãe o ambiente de 

desenvolvimento fetal, o feto pode ser influenciado pelo bem-estar da sua mãe, isto é, 

tudo o que a mãe sentir e/ou passar refletirá no desenvolvimento do bebê. Além das 

influências emocionais, existem outros fatores influenciadores no desenvolvimento 

fetal, como os teratógenos, que são agentes ambientais que pode interferir no 

desenvolvimento pré-natal, como por exemplo, drogas, vírus e radiações. Outro fato que 

pode influenciar no crescimento do bebê são a nutrição e o peso da mãe, que também 

podem afetar esse feto, um ganho excessivo ou insuficiente se torna perigoso (Papalia & 

Feldman, 2013).  

Para Andrade et al (2005), um papel vital é desempenhado pelo meio ambiente, 

que ocorre nas primeiras fases do desenvolvimento emocional do bebê. Nesse caso, o 

bebê, ao olhar para a mãe, se vê refletido no rosto desta, como se fosse um espelho e, 

diante de sua imagem refletida, o bebê sentiria algo como o descrito: quando olho, sou 

visto, logo, existo. Posso agora me permitir olhar e ver.  

Na primeira infância, os principais vínculos, bem como os cuidados e estímulos 

necessários ao crescimento e desenvolvimento, são fornecidos pela família e relações 

que ali se estabelecem. 

A qualidade do cuidado, nos aspectos físico e afetivo-social, decorre de 

condições estáveis de vida, tanto socioeconômicas quanto psicossociais.  
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Desde a concepção do indivíduo, este é modelado, passando por diversas 

transmutações até a maturidade, paulatinamente, de acordo com a capacidade de 

acúmulo de conhecimento de cada um (Piaget apud Valle, 2013).  

Valle (2013, p. 25), classifica quatro estágios de desenvolvimento, sendo estes:  

1º estágio  

Sensório-motor: (recém-nascido e lactente 0 a 2 anos): a criança conquista seu 

mundo através da percepção e dos movimentos, de todo o universo que a cerca.  

2º estágio  

Pré-operatório: (a primeira infância dos 2 a 7 anos): o mais importante é o 

aparecimento da linguagem, que irá acarretar as modificações nos aspectos intelectual, 

afetivo-social da criança (interação social).  

3º estágio  

Período das operações concretas: [...] (dos 7 aos 11 ou 12 anos): a criança 

apresenta capacidade de reflexão, que é exercida a partir de situações concretas do seu 

desenvolvimento mental, ela adquire uma autonomia crescente em relação ao adulto, 

passando a organizar seus próprios valores morais.  

4º estágio  

Período das operações formais: (a adolescência – dos 12 em diante): passagem 

do pensamento concreto para o pensamento formal, abstrato; o indivíduo realiza as 

operações no plano das ideias, sem necessitar de manipulação ou referenciais concretos. 

É capaz de lidar com conceitos como, liberdade, justiça e etc. e cria teorias sobre o 

mundo, principalmente sobre aspectos que gostaria de reformular. Capacidade esta de 

reflexão espontânea, que descolada da realidade é capaz retirar conclusões de puras 

hipóteses.  

Desta forma, pode-se notar as diferenças entre os estágios de desenvolvimento 

de acordo com cada faixa etária do indivíduo, de forma intercalada, até alcançar a vida 

adulta. Observa-se que, no primeiro estágio, a criança possui grande capacidade de 

percepção, porém, apenas de situações cotidianas simples e comuns que observam ao 

seu redor. No segundo estágio, já se iniciam ampliações cognitivas mais avançadas, em 

que a criança passa a desenvolver sua capacidade comunicativa, valendo-se das 

capacidades perceptivas, através da comunicação cotidiana com seus pais. Miranda 

(2013), em relação ao segundo estágio, tem a acrescentar que “o grande avanço 

cognitivo nesta fase do desenvolvimento é uma melhor capacidade de representar, 

mentalmente, objetos que não estejam fisicamente presentes”. Já no terceiro estágio, a 
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criança começa a desenvolver sua capacidade crítica, através da reflexão sobre aquilo 

que aprende, e via de consequência, passa a desenvolver autonomia de pensamentos, 

começando a traçar suas próprias convicções. Por fim, no último estágio, tendo 

adquirido conhecimento sobre o mundo a sua volta, desenvolvendo capacidade 

comunicativa e crítica/reflexiva, o adolescente/adulto passa a criar suas teorias, 

objetivando pô-las em prática.  

Portanto, é possível verificar, dos quatro estágios piagetianos de 

desenvolvimento do indivíduo, que as influências de fatores à sua volta, possuem papel 

fundamental na sua formação cognitiva, dentre os quais, se acham a família e escola, 

objetos centrais do presente trabalho. Quanto à importância da família, Duarte (2015), 

menciona que:  

As crianças adquirem muitos dos padrões de comportamento de seus pais, como 

atitudes e valores, através dos processos de imitação e identificação. Esse processo 

ocorre sem que os pais ensinem, ou tentem influenciar a criança, e ainda sem que a 

criança tenha a intenção de aprender. É o que chamamos popularmente de exemplo. 

De igual forma, a escola, contribui à formação do indivíduo, Cássia (2013), elucida que “[...] a escola tem 

um papel muito importante no desenvolvimento humano, é onde passamos a maior parte do tempo, onde 

aprendemos a desvendar o significado das palavras, figuras, e conhecemos a plenitude que o mundo nos 

oferece”.  

 

Assim, percebe-se que o desenvolvimento infantil sofre grande influência das pessoas 

que cercam o indivíduo, desde sua concepção, nascimento e período educacional, por se 

tratarem de fases de aprendizagem da criança, que é facilmente influenciada pelo 

contexto em que está inserida. 

 

A família e sua importância no desenvolvimento do indivíduo  

 

Certamente a relação família e escola é, nos dias de hoje, uns dos temas mais 

discutido entre pesquisadores e gestores da educação. Segundo Montandon (1996) apud 

Nogueira (2006) a maioria das famílias, no início do século XX não se relacionava com 

a escola, nem ao menos possuía meios para expressar suas atitudes, pois eram 

consideradas um grupo diferenciado. As escolas, tendo um caráter mais autoritário se 

preocupavam pouco com as opiniões que poderiam ser manifestadas pelas famílias. Em 

geral, dessa forma os pais não eram aceitos na esfera escolar e muito menos as relações 

família-escola.  
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Mas para Picanço (2012) a família é o principal alicerce que o indivíduo tem nos 

primeiros anos de vida, pois é através dela que se busca apoio e equilíbrio necessários 

para uma boa integração na sociedade e consequentemente para a sobrevivência.  

Bourdieu (1996) apud Campos (2011), ressalta que a família é quem exerce um 

papel fundamental no que se refere à transmissão dos valores e comportamentos nas 

diferentes classes sociais, pois desde o século XVII, tanto as crenças quanto os 

conhecimentos relacionados às práticas profissionais e morais eram apreendidas, em sua 

maioria, no seio familiar.  

As pessoas mais velhas da família por sua vez, eram responsáveis por transmitir 

seus conhecimentos para os mais novos de forma que o desenvolvimento de ações e 

atividades garantissem a sobrevivência e a perpetuação do grupo. Para Cunha (2000) 

apud Campos (2011, p. 3) “esse conjunto de valores e ensinamentos que eram 

transmitidos aos mais novos, era suficiente para a sobrevivência na sociedade”. 

Porém, com o surgimento e desenvolvimento da industrialização e do 

capitalismo, os modelos de educação familiar passaram a ser insuficientes para atender 

o ideal da sociedade moderna e civilizada. O que era apreendido em casa deveria ser 

aprimorado de maneira a responder as novas demandas. É a partir dessas modificações 

nesse cenário, que a escola passa a ser vista como uma continuação da educação 

familiar. No instante que a família deixou de ser a única encarregada pela educação de 

seus filhos, a escola então assume a obrigatoriedade de repassar conhecimentos 

específicos e científicos (Campos, 2011).  

Segundo Borsa (2017) a escola, ao se responsabilizar também pelo processo de 

aquisição de conhecimento, passa dessa forma a exercer um papel essencial no 

fortalecimento da socialização do sujeito. Entende-se assim, que a escola será um forte 

determinante para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo. Para o 

autor, é através da escola que se constrói uma parte da identidade de ser e pertencer ao 

mundo, nela vão se adquirindo novos modelos de aprendizagem, novos princípios éticos 

e morais, que estão presentes na sociedade. Por fim, é nela que se depositam novas 

expectativas, bem como incertezas, inseguranças e inúmeras perspectivas em relação ao 

futuro.  

Segundo Campos (2011) compreende-se que, com a transição da educação 

familiar para a escolar, teve-se que alterar os discursos educacionais e ampliar 

gradativamente novas temáticas e políticas. A família acabou perdendo a sua função de 

educar formalmente, porém, com as ideias de uma escola e uma pedagogia renovadas, a 
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família pode reaparecer com o objetivo de colaborar com a educação dos filhos. 

Certamente para que a educação se efetivasse, a família não poderia ficar isolada do 

processo educativo. Afirma o autor que foi por intermédio do movimento escolanovista 

e higienista que a aproximação da escola com a família se consolidou (Campos, 2011).  

Sabe-se que a sociedade passou por inúmeras alterações e com isso 

transformações aconteceram, não somente no contexto socioeconômico, mas também 

no contexto familiar. De acordo com Biasoli-Alves et al (1997), com essas 

transformações, a sociedade em geral passa a exigir um aumento da escolarização, uma 

maior valorização do consumo, novas mudanças nos papéis tradicionais, provocando 

assim modificações dos papéis da família e da escola. 

Como elucidado por Turner & West (1998) apud Oliveira et al (2010), mediante 

as mudanças recorrentes na sociedade, os modelos familiares não se limitam mais à 

família nuclear que entendia a esposa, o marido e seus filhos biológicos. Pode-se dizer 

que, hoje, existe uma diversidade de famílias no que diz respeito à multiplicidade 

cultural, orientação sexual e composições. Há família homossexual ou casais 

homossexuais; família extensa; família de mãe ou pai solo; casais que coabitam/vivem 

juntos e família reconstituída ou recasada. 

Cabe a escola cada vez mais a necessidade de estar em sintonia com a família, 

bem como com as mudanças pelas quais está passa. Segundo Picanço (2012, p.14): 

A escola é uma instituição que complementa a família e juntas tornam-se 

lugares agradáveis para a convivência de todos. A educação constitui uma 

das componentes fundamentais do processo de socialização de qualquer 

indivíduo, tendo em vista a integração plena no seu ambiente. A escola 

não deveria viver sem a família nem a família deveria viver sem a escola. 

Uma depende da outra, na tentativa de alcançar um maior objetivo, 

qualquer um que seja, porque um melhor futuro para os alunos é, 

automaticamente, para toda a sociedade. 

 

Segundo as autoras Dessen e Polonia (2007), os laços afetivos formados dentro 

da família, particularmente entre pais e filhos, podem ser aspectos desencadeadores de 

um desenvolvimento saudável e de padrões de interação positivos que possibilitam o 

ajustamento do sujeito aos diferentes ambientes que o mesmo interage. Compreende-se 

dessa forma que as figuras parentais exercem grande influência na construção dos 

vínculos afetivos, da autoestima, autoconceito e, também, constroem modelos de 

relações que são transferidos para outros contextos e momentos de interação social.  

Dessen e Polonia (2007, p. 27) também elucidam que “é importante ressaltar que 

a família e a escola são ambientes de desenvolvimento e aprendizagem humana que 
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podem funcionar como propulsores ou inibidores dele”. Compreendendo essas relações, 

constitui-se uma importante fonte de informação, permitindo identificar aspectos 

positivos ou até mesmo condições que geram conflitos. Por fim, torna-se essencial que a 

escola conheça e saiba como utilizar as experiências de casa para gerir as competências 

imprescindíveis ao aluno melhorando assim seu desenvolvimento acadêmico.  

Como afirma Rey (1993) apud Valle (2003, p. 26) além da escola: 

A família é um importante elemento na promoção da saúde porque nela se 

forma e se desenvolve a personalidade das crianças, sendo, também, o 

grupo social onde o homem expressa sua maior intimidade e 

espontaneidade, pois, como grupo, a família tem liberdade para definir 

seu próprio sistema de normas e estilo de vida. As interações sociais que 

acontecem a uma criança desde o seu nascimento vão favorecer o 

processo de construção do conhecimento permitindo-lhe testar, 

reformular e organizar a realidade à sua volta, levando-a ao 

amadurecimento cognitivo e à formação de bases para novas 

aprendizagens.  

Para Arroyo (2000) apud Souza (2009, p. 6-7) “os aprendizes se ajudam 

uns aos outros a aprender, trocando saberes, vivências, significados, 

culturas”. Portanto, é fundamental ressaltar que escola e família precisam 

se unir e, juntas, procurar entender o que é Família, o que é Escola, como 

eram vistas estas anteriormente e como são vistas hoje, como acontece o 

desenvolvimento humano, o que é aprendizagem e como a criança 

aprende. A partir disso, ambas poderão conhecer suas realidades e suas 

limitações, e então buscarão caminhos que permitirão e facilitarão o 

entrosamento entre si, e consequentemente ajudarão no sucesso 

educacional de seus filhos/alunos. 

 

Psicologia escolar e educacional  

 

A psicologia é uma das profissões que mais oferecem áreas de atuação para os 

seus profissionais, dentre elas se encontram a Psicologia Escolar e Educacional, sendo a 

Psicologia Educacional um dos fundamentos científicos da educação e da prática 

pedagógica, e a Psicologia Escolar um campo de atuação do profissional psicólogo, 

participando assim do processo de escolarização e tendo como enfoque a escola e as 

relações que ali ocorrem (Antunes, 2008).  

Ainda de acordo com Antunes (2008), ambas as áreas estão relacionadas, mas 

não são iguais, cada uma tendo sua própria autonomia. A Psicologia Educacional refere-

se a uma área de conhecimento, que tem como objetivo principal a produção de saberes 

sobre os fenômenos psicológicos que ocorrem no processo educativo. Logo, a 

Psicologia Escolar representa um campo de atuação, que realiza intervenções no meio 

escolar e relacionados a ele. Porém, ainda há uma confusão entre os campos da 

Psicologia Escolar com Psicologia Educacional, que ocorre devido às “concepções 

dicotômicas entre prática e teoria” (Marinho-Araújo & Oliveira, 2009, p. 651). 
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Ou seja, o psicólogo educacional, nomenclatura que deriva da Psicologia 

Educacional, área de pesquisa em psicologia, é responsável pela teorização e produção 

de conhecimentos a respeito da relação entre Psicologia e o processo educativo. Já o 

psicólogo escolar, cujo nome deriva da Psicologia Escolar, é aquele que atua de maneira 

prática nos contextos educativos, ou seja, refere-se ao âmbito profissional e um campo 

de ação (Dias et al, 2015).  

Desde a regulamentação da profissão, o psicólogo passou a atuar sendo um 

especialista na área da educação, podendo assim realizar atividades que proporcionam, 

através dos conhecimentos psicológicos, a constituição de um processo ensino-

aprendizagem mais eficiente (CRUCES, 2010).  

De acordo com Abaid et al (2009) esse é um campo da psicologia que trabalha 

com os indivíduos as questões que advêm do meio escolar e que acabam por envolver 

alunos, professores, pais e a comunidade. Martínez (2003, p.107) conceitua Psicologia 

Escolar como sendo: 

Um campo de atuação do psicólogo (e eventualmente de produção 

científica) caracterizado pela utilização da Psicologia no contexto escolar, 

com o objetivo de contribuir para otimizar o processo educativo, 

entendido este como complexo processo de transmissão cultural e de 

espaço de desenvolvimento da subjetividade. 

 

De acordo com Martínez (2010) a psicologia escolar não se define em função de 

um campo estreito de conhecimentos da psicologia, mas a partir de uma área de atuação 

profissional que necessita da utilização de diferentes conhecimentos de diversas áreas 

da Psicologia. Os conhecimentos que o profissional psicólogo que atua no contexto 

escolar vai utilizar serão determinados pelas atividades que se propôs a realizar e pelos 

desafios de sua prática. A escola acaba sendo o principal campo de atuação do 

psicólogo escolar, mas não é o único, já que as atuações também ocorrem em outros 

contextos da educação, como em creches, cursinhos, pré-vestibulares e ONGs 

(Marinho-Araújo e Oliveira, 2009).  

Segundo Abaid et al (2009), o profissional que atua nessa área deve buscar 

conhecer as forças que atuam dentro da escola, e também as reações e relações de 

poder. Deve-se ver a escola como um lugar total, sendo essa considerada seu “paciente”, 

mas deixando de lado uma postura clínica e de patologias, olhando para a instituição de 

forma mais compreensiva sobre as suas complexidades. Assumindo assim o papel de 

agente de mudanças dentro da escola, sendo o centralizador das reflexões e aquele que 
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conscientiza os demais sobre quais são os papéis representados pelos grupos que 

compõem o meio escolar (Martins, 2003). 

Correia e Campos (2000) apud Araújo et al (2001) propõem que o psicólogo 

tenha uma atuação mais objetiva e completa, de tal modo que três pontos devem ser 

mais relevantes na prática do psicólogo no contexto escolar: fazer uma análise de toda a 

instituição, pois cada uma tem suas especificidades; não esquecer que o processo 

ensino-aprendizagem é dinâmico e que o processo educacional se mostra como 

multidimensional. 

Reger (1989) apud Martins (2003, p.40) diz que o psicólogo é “[...] um cientista 

e engenheiro educacional ou projetista de planos educacionais que utiliza as modernas 

metodologias e técnicas”, sendo assim uma conexão entre saúde mental e o sistema 

escolar. Segundo Novaes (1986, p.15) o psicólogo teria como função “[...] contribuir 

para o melhor relacionamento do aluno-professor, sendo decisivo no processo 

educativo. O autor ainda diz que o psicólogo deve ter uma atuação preventiva, dando 

valor as relações sociais, atuando como neutralizador, integrador, diferenciador e 

fornecer informações.  

De acordo com Cruces (2010), os recursos teóricos e metodológicos já existentes 

possibilitariam que o psicólogo escolar e educacional auxiliasse na fundamentação de 

projetos e práticas pedagógicas, e orientasse professores na criação de modelos de 

atuação visando alcançar o fim do fracasso escolar, mas, as recentes pesquisas mostram 

que são poucos os profissionais que conseguem realizar tais feitos. 

 

A Relação entre Escola e Família 

 

Tendo em vista todas as mudanças ocorridas na família ao longo da história, em 

função de diversos fatores, um deles sendo a inclusão da mulher no mercado de 

trabalho, que tornou o dia a dia mais célere, a família passa a considerar a escola a única 

fonte de resoluções dos problemas dos filhos, agregando aos professores a tarefa de 

ensinar, educar e prover a saúde e bem-estar das crianças, e consequentemente a 

serenidade dos pais, despindo-se do conhecimento sobre desenvolvimento infantil. 

Essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo para 

ajudar as crianças nos trabalhos escolares ou para acompanhar sua 

trajetória escolar. Num sentido mais geral e mais profundo, produziu-se 

uma nova dissolução entre família, pela qual as crianças chegam à escola 

com um núcleo básico de desenvolvimento da personalidade 

caracterizado seja pela debilidade dos quadros de referência, seja por 
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quadros de referência que diferem dos que a escola supõe e para os quais 

se preparou (Tedesco, 2002, p. 36). 

 

Segundo Polonia e Dessen (2005) a escola e a família destacam-se como duas 

instituições fundamentais cuja importância só se compara à própria existência do Estado 

como fomentador dos processos evolutivos do ser humano, proporcionando ou inibindo 

seu crescimento físico, intelectual e social.  

É a partir dessa concepção que se busca agregar o ambiente familiar com o 

contexto escolar, partindo da premissa que ambos têm um papel significativo para o 

bom desenvolvimento intelectual da criança. Além disso, por se passar a maior parte do 

tempo no contexto familiar, é de fundamental importância envolver os pais no processo 

de ensino-aprendizagem dos filhos, visto que, desde seu nascimento, são as figuras 

paternas os principais transmissores de questões culturais, ambientais e sociais, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo da criança. Desta 

forma, a família e a escola estariam envolvidas em um único objetivo, o bom 

desempenho educacional.  

Marchesi (2004) elucida que a educação não é uma tarefa que a escola possa 

realizar sozinha sem a cooperação de outras instituições, então, compreende-se que a 

família é a instituição que mais perto se encontra da escola. Sendo assim, se considerar 

que Família e Escola buscam atingir os mesmos objetivos, devem elas comungar os 

mesmos ideais para que possam vir a superar dificuldades e conflitos que diariamente 

angustiam os profissionais da escola e também os próprios alunos e suas famílias.  

Contudo, não se trata da família prestar uma ajuda para a escola, nem mesmo a 

escola repassar deveres à família. Trata-se de um enlace onde ambos auxiliam um ao 

outro na tarefa de educar, ensinar, transferir, progredir e agregar no desenvolvimento 

intelectual, social e psicológico do aluno. Para isso, as escolas vêm se adaptando às 

novas mudanças sociais, e buscando cada vez mais aproximar os pais do contexto 

escolar, propiciando abertura e acolhimento dentro da instituição.  

Gokhale (1980, p.80) acrescenta que a família não é somente o berço da cultura 

e a base da sociedade futura, mas é também o centro da vida social no início criança na 

família é que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu comportamento produtivo 

quando for adulto. A família tem sido, é e será a influência mais poderosa para o 

desenvolvimento da personalidade e do caráter dos indivíduos. 
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É importante ressaltar que um contexto auxilia o outro, e caso uma das partes 

seja negligenciada, a outra consequentemente se sobrecarregará.  

Assim, a família também deve estar disposta a se relacionar com a escola, o que 

por vez, vem em segundo plano. Alguns pais retratam a escola como um contexto 

diferente do ambiente familiar, possível de fazer progressos e mudanças na realidade 

dos filhos, acreditam que se inserir nesse ambiente poderá desfavorecer o processo de 

ensino-aprendizagem, porém, deixam de considerar a total influência na vida cotidiana 

dos filhos, sendo a família a primeira formadora da identidade social, atribuindo 

valores, regras e maneiras de convívio interpessoal. Vigotsky (2007, p. 94) afirma que 

“o aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola”.  

De modo geral, a participação dos pais na vida escolar dos filhos tende a deixá-

los mais seguros e confortáveis para as tomadas de decisões futuras, o que implica em 

ampará-los nas dificuldades, resistências e adequações, que muitas vezes não se dão 

unicamente no contexto escolar. É visto que, um ambiente familiar estável 

proporcionará condições positivas para o bom desempenho acadêmico, bem como que 

um ambiente deficitário pode implicar no mau desempenho escolar, todavia, os 

problemas externos tendem a afetar todas as relações educacionais, e influenciam de 

maneiras significativas os pensamentos e comportamentos considerados inadequados, 

desta forma, provêm da escola considerar todos os aspectos ligados ao ambiente externo 

do aluno, e buscar entendê-lo como um ser suscetível a frustrações. Maldonado (1997, 

p. 11) explicita: 

Por falta de um contato mais próximo e afetuoso, surgem as condutas 

caóticas e desordenadas, que se reflete em casa e quase sempre, também 

na escola em termos de indisciplina e de baixo rendimento escolar. 

 

É considerável que a escola tendesse a planejar métodos educativos que 

incorporem os pais, e neste mesmo parâmetro, implica aos pais propiciar o suporte 

necessário para o processo educacional, que os incita a serem participativos nas tarefas 

diárias, nas reuniões escolares e nas atividades extracurriculares dos filhos. 

Vale ressaltar que, não é necessário desconstruir valores e princípios próprios 

para se adequar às vivenciais educacionais  do filho, somente é necessário se despir da 

singularidade para considerar a totalidade das relações do contexto escolar, estando 

disposto para as trocas de experiências do ambiente familiar e do contexto educacional, 

com diálogo aberto tanto com professores, coordenadores, colaboradores, pais e 
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consequentemente permitindo a integração do aluno, todos colocando suas impressões e 

contribuindo para o melhor desempenho escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das exposições feitas acerca dos fatores envolvidos no contexto da 

relação entre escola e família, é possível compreender que, com os atuais 

conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, as mudanças nas configurações 

familiares e o papel social da mesma, bem como as concepções atuais sobre a escola e a 

educação, é de suma importância observar de perto o impacto da interlocução entre 

escola-família no desenvolvimento saudável ou não-saudável do indivíduo – não apenas 

a nível educacional, mas em todos os níveis de formação do sujeito.  

O cuidado se inicia desde as mais tenras fases do desenvolvimento, ainda a nível 

gestacional, e deve permanecer durante todas as fases críticas de transição – é aqui, 

portanto, que se inicia a atuação da família na formação sujeito: pelo afeto, pela 

transmissão de conhecimentos sociais e culturais mais básicos, no apoio, estimulação 

cognitiva, social e psicológica. A família, qualquer que seja a sua configuração, é 

compreendida como a base na qual a criança apreende aspectos básicos de convivência 

e socialização, que definirá as formas de interações iniciais em ambientes diferentes. O 

papel da família para o sujeito vai se modificando ao longo dos anos, mas esta, a 

depender das experiências futuras, continuará sendo uma instituição importante.  

A escola, por sua vez, teve seu papel modificado durante a história. A 

configuração atual, como é conhecida, é recente, se comparada à sua forma e papel 

social no seu surgimento e desenvolvimento. É visível que as modificações sociais, 

culturais, econômicas e familiares ao longo dos anos impactaram a instituição escolar e 

seus membros, chegando à sua forma na atualidade – que continuará se modificando, 

como consequência natural das constantes modificações sociais. Atualmente, 

compreende-se que é na escola que a criança aprenderá, não apenas os conteúdos 

socialmente relevantes, mas a convivência com o outro, as regras e normas sociais mais 

complexas, o pensamento crítico, os afetos que surgem fora do ambiente familiar, para 

que, futuramente, seja agente social consciente  

de seu papel mantenedor ou modificador da realidade na qual está inserido. 

Sendo a família e a escola as principais instituições na qual o sujeito está 

inserido durante a infância, entende-se que ambas precisam estar em constante 
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comunicação e apoio mútuos, visando o bem-estar e desenvolvimento desejável à 

criança ali inserida. A negligência em um dos dois contextos pode acarretar em 

consequências negativas – tanto a escola deve compreender e estar atenta aos impactos 

da família na vida da criança, como a família deve fornecer condições para a inserção e 

permanência da criança na escola, afinal, ambas têm como objetivo comum o 

desenvolvimento saudável do indivíduo. Assim, entende-se que nem só a escola ou a 

família são responsáveis, individualmente, pelo fracasso ou dificuldades encontradas 

pelas crianças no ambiente escolar; estes são multifatoriais e devem ser minuciosamente 

observados, levando em conta a realidade concreta na qual se inserem.  

É nesse contexto e emaranhado de relações, que se insere o psicólogo escolar e 

educacional. O profissional não se apresenta como agente passivo diante da realidade 

encontrada no ambiente escolar, mas deve estar atento às reações que ali se formam, 

bem como os fatores envolvidos nesse desfecho. O psicólogo encontra, na escola, 

ambiente profícuo para compreender e modificar – seja através do trabalho prático com 

professores, alunos, instituição e comunidade como um todo, seja produzindo 

conhecimentos que otimizarão o processo educativo. Mas, principalmente, é dever 

profissional e social do profissional entender e atuar sobre as relações existentes, 

embasando sua prática na compreensão que este ambiente e os que se ligam a ele, bem 

como educação em si, têm importância fundamental no desenvolvimento humano.  

Conclui-se, portanto, que através das pesquisas realizadas impulsionadas pelos 

objetivos inicialmente propostos, foi possível compreender os principais aspectos 

envolvidos no entendimento da relação família-escola e, consequentemente, das 

atuações dos membros envolvidos. Ademais, é perceptível a necessidade de estudos 

mais detalhados acerca dos fatores envolvidos nesse contexto, para embasamento sólido 

das práticas profissionais dos que atuam em ambientes educacionais (na escola, 

principalmente), com crianças e famílias, bem como para enriquecimento da própria 

literatura. 
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Resumo 

Este artigo destaca a influência de uma instituição de privação de liberdade APAC 

(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) no sujeito abrigado. A 

instituição atua com a premissa de privação de liberdade onde busca-se a humanização e 

uma ressocialização do sujeito ao seu meio social, de forma que este não cometa mais 

crimes. Tal privação é baseada na utilização de poder. Propõe-se analisar como esse 

poder atua no indivíduo, tornando-se uma forma de manipulação, exercendo obrigações 

e proibições ao sujeito que torna-se manipulável pela instituição. Tal manipulação pode 

ser vista na instituição tanto nos fatores físicos quanto psicológicos. Busca-se 

compreender a dificuldade encontrada na instituição pela busca da ressocialização, que 

acaba não acontecendo de forma adequada, já que o sujeito condenado não retoma a sua 

vida ao mundo exterior com capacidade de enfrentamento e autonomia. 

 

Palavras-chave: Influência, Instituição, Poder, Liberdade. 

 

Abstract   
This article highlights the influence of an institution of deprivation of liberty APAC 

(Association of Protection and Assistance to the Damned) in the sheltered subject. The 

institution acts with the premise of deprivation of liberty where humanization is sought 

and a resocialization of the subject to its social environment, so that it does not commit 

any more crimes. Such deprivation is based on the use of power. It is proposed to 

analyze how this power acts in the individual, becoming a form of manipulation, 

exercising obligations and prohibitions to the subject that becomes manipulable by the 

institution. Such manipulation can be seen in the institution in both physical and 

psychological factors. It seeks to understand the difficulty found in the institution for 

the search of resocialization, which ends up not happening in an appropriate way, since 

the condemned subject does not return his life to the outside world with coping ability 

and autonomy. 

 

Keywords: Influence, Institution, Power, Freedom. 
 
 

Resumen  

Este artículo destaca la influencia de una institución de privación de libertad APAC 

(Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados) en el sujeto protegido. La 

institución actúa con la premisa de privación de libertad donde se busca la 

humanización y una resocialización del sujeto a su medio social, de forma que éste no 

cometa más crímenes. Tal privación se basa en la utilización de poder. Se propone 
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analizar cómo ese poder actúa en el individuo, convirtiéndose en una forma de 

manipulación, ejerciendo obligaciones y prohibiciones al sujeto que se vuelve 

manipulable por la institución. Tal manipulación puede ser vista en la institución tanto 

en los factores físicos y psicológicos. Se busca comprender la dificultad encontrada en 

la institución por la búsqueda de la resocialización, que acaba no sucediendo de forma 

adecuada, ya que el sujeto condenado no retoma su vida al mundo exterior con 

capacidad de enfrentamiento y autonomía.  

 

Palabras clave: Influencia, Institución, Poder, Libertad. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com o presente trabalho pretende-se analisar características referentes a 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC numa cidade do sudoeste 

do Paraná, com o intuito de finalizar o 10° período de psicologia da Faculdade de Pato 

Branco-PR.  

Foucault em sua obra Vigiar e Punir (1987) aborda as relações de poder 

existentes na contemporaneidade, dentro das cadeias, hospitais, escolas e etc., porém, o 

seu objetivo principal se configura em uma crítica ao sistema penal vigente na 

sociedade. Nesse sentido o autor afirma que a reclusão dos indivíduos do círculo social, 

na sociedade atual, representa uma forma de poder, exercido pelo estado sobre o corpo, 

assim, o indivíduo em isolamento é forçado a estabelecer uma disciplina para sua vida, 

o encarceramento busca a todo tempo um padrão de normalidade social.  

Para Foucault (1987) é exercido um controle sobre esse indivíduo através das 

instituições, o autor chama de poder disciplinar que, por sua vez, domestica o homem 

para que este se adeque ao estado e seus moldes. Essa dominação está presente na nossa 

vida a partir do momento em que nascemos, sendo assim, somos sujeitados ao controle 

dos nossos familiares até atingirmos idade suficiente para exercer o mesmo em nossos 

filhos e assim sucessivamente. O mesmo controle é desempenhado pelo sistema de 

ensino praticado nas escolas, além das instituições de privação de liberdade. Todas as 

instituições criadas exercem uma forma de dominação.  

Michaelis (2018) nos estabelece que controle significa o ato de dirigir qualquer 

atividade, fiscalizando-a e orientando-a do modo mais conveniente; uma fiscalização e 

domínio de alguém ou alguma coisa, temos então, uma instituição de privação de 

liberdade que se constitui a partir da utilização de controle e da disciplina. 

Para Freud (1996) é impossível uma massa não apresentar um controle, já que 

para o autor as massas são preguiçosas e pouco inteligentes. Somente através da 
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influência de sujeitos que forneçam exemplo e que a massa reconheça como líder que os 

indivíduos podem suportar a existência.  

A instituição em questão constitui um espaço de reeducação e ressocialização do 

sujeito que está preso para conduzi-lo à sociedade dos “homens de bem”. De Castro 

(1991) diz que supõe-se então, que em uma instituição como esta, privados de liberdade 

e na expiação da culpa, os indivíduos sofrem um processo de ressocialização que lhes 

permite voltar a sociedade totalmente “regenerados”.  

 Nesta questão, Foucault (1987) diz que o corpo humano é submetido a uma 

anatomia política e a uma mecânica de poder que o esquadrinha, desarticula, recompõe. 

Assim, a disciplina produz corpos submissos, exercitados, fortes, de forma a aumentar 

sua aptidão e ao mesmo tempo a sua dominação. Para Foucault (1987, pg. 102) a vida 

na instituição é repartida de acordo com um horário absolutamente estrito, sob uma 

vigilância ininterrupta: cada instante do dia é destinado a alguma coisa, prescreve-se um 

tipo de atividade e implica obrigações e proibições. 

Foucault (1987) sinaliza que esta sociedade disciplinar onde as instituições 

exercem um poder sobre o sujeito, tem como característica a vigia, explicando que 

enquanto o detentor do poder vigia, ele produz um saber em torno daqueles que estão 

sobre sua jurisdição, este pode ser nomeado como um saber normatizador que busca 

estabelecer o que é normal ou não, correto ou incorreto, daquilo que se deve ou não 

fazer.  

As instituições prisionais são organizadas com o intuito de proteger indivíduos 

externos do perigo dos indivíduos que cometeram crimes, dessa forma, segundo 

Goffman (apud. SOUZA e SILVEIRA, 2015) o bem estar das pessoas que estão 

privadas, mesmo que considerado na instituição APAC, não é o ponto principal ou o 

foco do processo e pode provocar no sujeito uma “mutilação do eu”.  

Goffman (apud. BENELLI et al., 2004) sinaliza que todas as atividades do 

sujeito são regulamentadas e julgadas por uma equipe dirigente. O autor comenta que 

nesse processo ocorre uma tiranização do indivíduo que acaba perdendo sua autonomia, 

sua liberdade de ação e capacidade de decisão. Benelli et al. (2004) afirma que neste 

sistema de instituição total o controle do sujeito é minucioso e desta forma torna-se 

limitador, privando o indivíduo de vivenciar suas necessidades de maneira eficiente.  

Baghim (2014) denuncia a mudança do sujeito privado de liberdade, essa 

mudança provoca uma característica que se evidencia nesta realidade, esta seria a 

padronização dos sujeitos, segundo o autor nesse âmbito a individualidade tende a 
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desaparecer depois de alguns anos, expondo que se alguém foge à regra, é rapidamente 

punido.  

Considerando algumas perspectivas teóricas, este estudo se propõe a analisar e 

discutir os efeitos da institucionalização no sujeito, trazendo características observadas 

no cotidiano da instituição citada (APAC) e apresentando sinalizadores de uma perda da 

individualidade desse sujeito em cárcere. O mesmo também busca sinalizar para uma 

falha no objetivo do sistema penal vigente, que teoricamente busca uma ressocialização 

e reinserção social do condenado mas que na prática produz uma perda da autonomia e 

cria uma padronização de comportamentos que comprometem esta reinserção social do 

mesmo.  

 

RELATO DO CASO 

O seguinte relato de caso baseia-se no estágio supervisionado do 9° período de 

psicologia da Faculdade de Pato Branco- FADEP, o estágio ocorreu em uma Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC em uma cidade do sudoeste do 

Paraná. Totalizaram 27 pessoas atendidas durante um período de cinco meses; março a 

julho, em um total de 28 encontros, que se realizavam de forma semanal, em dois dias, 

segundas e quintas-feiras; devido ao grande número de atendidos, estes eram 

subdivididos em dois grupos.  

Segundo a FBAC (2018), a APAC- Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados iniciou em 1972, na cidade de São José dos Campos-SP, com um grupo de 

voluntários cristãos, sob a liderança do advogado e jornalista Mário Ottoboni, a APAC 

tinha como objetivo inicial evangelizar e dar apoio moral aos presos. Em um primeiro 

momento a sigla significava Amando o Próximo Amarás a Cristo, somente no ano de 

1974, a equipe que constituía a Pastoral Penitenciária decidiu alterar a nomenclatura, 

sendo assim, esta tornou-se APAC- Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados, uma entidade jurídica sem fins lucrativos, com o objetivo de auxiliar a 

justiça na execução da pena, recuperando o preso, protegendo a sociedade, socorrendo 

as vítimas e promovendo a justiça restaurativa. 

O site da FBAC (2018) evidencia que a filosofia institucional está centrada em 

“Matar o criminoso e salvar o homem”. Nesse sentido, ela justifica que o sistema 

carcerário “comum” mata o homem e o criminoso -já que apresenta algumas falhas- 

enquanto a APAC busca salvar o homem.  



47 
 

A instituição opera atualmente de forma a auxiliar o Poder Judiciário e 

Executivo, exercendo um papel na execução penal. Atua como uma entidade civil de 

privação de liberdade, sem fins lucrativos, que visa a reintegração social dos 

condenados. Esta instituição é configurada como uma forma de humanização do sistema 

carcerário, que tem como objetivo geral tirar a liberdade do indivíduo que cometeu um 

delito, buscando a ressocialização, a reforma de seu mau comportamento para que, 

assim, ele retorne à sociedade e não cometa novos crimes. Nesse sentido, a APAC opera 

gerando humanização nas prisões, sem deixar de lado a finalidade punitiva da pena.  

Na instituição, tem-se o lema “Aqui entra o homem, o delito fica lá fora.” e 

como regra, o sujeito que cometeu o delito não deve ser chamado por nenhuma 

nomenclatura que remeta ao crime cometido, como por ex. preso, condenado, etc. ele 

deve ser chamado sempre por recuperando, tal regra é bastante forte na APAC pois 

observa-se que todos seguem de forma rígida. O termo recuperando busca trazer uma 

nomenclatura de esperança, onde o sujeito se permite recuperar e não é apenas o sujeito 

que cometeu o delito.  

É importante frisar que o método APAC apresenta algumas características que o 

compõe com um intuito de formar um sistema mais abrangente, para que, dessa forma, 

o condenado tenha reais chances de ressocialização. Assim, os recuperandos devem 

apresentar uma grande disponibilidade e zelo pelo trabalho voluntário, sendo que toda 

vez que um voluntario chega até a instituição os recuperandos devem parar o trabalho e 

as ocupações para atendê-los e estes devem sempre recebê-los de forma alegre e 

acessível.  

Esta equipe de voluntários tem como objetivo a formação educacional (ensino 

fundamental e supletivo), cursos profissionalizantes (oficinas de trabalho) e captação de 

empregos para os recuperandos do regime aberto assim como para a assistência à saúde 

(médicos, dentistas e psicólogos), espiritual (grupos religiosos) e jurídica (advogados), 

na medida do possível. 

A instituição se propõe a realizar um trabalho diferenciado aos condenados, 

apresentando um tratamento mais humanitário e buscando uma melhoria no serviço de 

atendimento e prestação de serviço aos que cometeram algum tipo de crime.  Observou-

se durante o estágio desenvolvido na instituição algumas questões intrínsecas que 

podem estar relacionadas a uma característica de perca de identidade dos sujeitos 

condenados.  
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O histórico da APAC apresenta uma dupla finalidade, com a APAC Espiritual, 

que atende através de uma pastoral penitenciária e é um órgão que tem o amor e a 

confiança como princípios básicos e a APAC Jurídica que é administradora e atua de 

forma a auxiliar a justiça na execução penal.  

A observação no estágio em questão permitiu perceber que a instituição 

estabelece um forte vínculo religioso, de forma que semanalmente alguns líderes 

religiosos de vários seguimentos e crenças diferentes fazem voluntariado na instituição 

com o intuito de “pastorear”, “ensinar” o indivíduo a viver na religião e a crer em Deus.  

Tem-se na APAC um Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS), este é 

formado pelos próprios recuperandos que são escolhidos pela diretoria do local. A 

escolha do conselho se dá através da experiência e do comportamento dos sujeitos 

abrigados e estes tem como função o controle do convívio dos recuperandos na casa 

para ajustar eventuais deslizes de comportamento, sendo que questões consideradas 

mais simples são resolvidas pelos próprios internos que fazem parte deste conselho. 

Outra característica que pode ser evidenciada diz respeito a grande censura 

realizada pelos profissionais dentro da instituição, já que os recuperandos tem alguns 

fatores do dia a dia controlados. Como exemplo temos o que pode-se falar e de que 

forma deve-se falar, os mesmos não podem falar sobre seus respectivos crimes, não 

podem falar sobre drogas e deve evitar expressões que sejam agressivas. Em 

compensação, notou-se que estes mesmo sujeitos proibidos da fala exteriorizam tais 

situações de formas diferentes e veladas, trazendo de forma inconsciente aqueles 

conteúdo dos quais são proibidos de falar abertamente. Um exemplo desta 

exteriorização se deu em uma dinâmica realizada pelas estagiarias, na qual os mesmos 

deveriam realizar um trabalho de lambe-lambe sobre temas importantes e diversos, 

alguns temas escolhidos pelos recuperando foram, as drogas, as guerras e as mortes.  

Os sujeitos abrigados na APAC apresentam constantemente um discurso sobre a 

recuperação apresentada na instituição, este discurso é forte entre todos os recuperandos 

do local e apresenta um teor de magia na eficácia do tratamento obtido, já que muitos 

dos condenados trazem tal discurso exteriorizando o quanto a instituição foi importante 

pra eles e o quanto eles mudaram depois de conhecer a APAC, “Depois que eu conheci 

a APAC eu vi que eu posso mudar, a APAC mudou minha vida” SIC. 

 

DISCUSSAO 
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Segundo Souza e Silveira (2015) a prisão nos moldes atuais surge no final do 

século XVIII, os autores apontam a obra de Foucault como marco na compreensão do 

encarceramento como forma de punição. 

Em um primeiro momento, Foucault (1987) traz a visão de uma nova era para a 

justiça penal, tendo que no final do século XVIII e início do século XIX as punições vão 

desenvolvendo uma nova modelagem, extinguindo-se as execuções públicas e 

apresentando uma nova forma de manifestar tais castigos.   

Foucault (1987) expõe que o corpo como alvo principal desaparece; assim, o 

corpo exposto vivo ou morto já não apresenta seu papel de cena, ele começa a 

manifestar um teor negativo para a época. A execução pública, é vista como algo que 

provoca mais violência.  

Busca-se, então, a modificação de tais punições, que passam a marcar o 

sentenciado através da própria condenação, sendo assim, “a punição vai-se tornando, 

pois, a parte mais velada do processo penal” (FOUCAULT, 1987, p. 13), ela sai do 

campo de percepção e entra no campo da consciência abstrata. A eficácia da punição, a 

partir daí é atribuída a sua finalidade e não mais a sua intensidade, dessa forma, a 

“certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável 

teatro” (FOUCAULT, 1987, p. 13). 

No Brasil, segundo Machado et al. (2013) acontece o surgimento de prisões com 

celas individuais e oficinas de trabalho a partir do século XIX. Em 1890 cria-se o 

Código Penal que possibilita o estabelecimento de novas modalidades de prisão, onde 

não ocorre mais penas perpétuas, limitando as penas com a retirada da liberdade 

individual e com pena máxima de trinta anos, assim como trabalho obrigatório e prisão 

disciplinar.  

É importante compreender que neste processo, “o sofrimento físico, a dor do 

corpo não são mais os elementos constitutivos da pena” (FOUCAULT, 1987, p. 14), 

neste sentido, o corpo encontra-se como um instrumento de intermédio e visa retirar do 

sujeito o direito de liberdade, enclausurando o mesmo.  

Dessa forma, Foucault (1987) sinaliza que o corpo, durante a época clássica, 

começa a ser visto como alvo de poder, iniciando a se dedicar uma atenção maior a este, 

já que ele representa a forma como se pune os transgressores. Nessa época inicia-se um 

processo no qual o corpo está preso no interior de poderes e estes lhe impõem 

limitações, proibições ou obrigações. Ele passa a ser algo que “se manipula, se modela, 

se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” 
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(FOUCAULT, 1987, p. 117). Assim, inicia a produção das limitações que são 

vislumbradas atualmente; prende-se o indivíduo e define-se as possibilidade do corpo, 

são impostos aos mesmos proibições e como consequência disso se tem um corpo mais 

suscetível a manipulação. 

Tem-se também a criação de uma arquitetura de vigilância, esta arquitetura é 

chamada por Foucault (1987) de panoptismo e está implementada em diversas 

instituições, como escola, hospital e etc.. Ela funciona de forma a enquadrar a vida e os 

corpos dos indivíduos no mesmo nível da existência individual, ou seja, observa-se o 

indivíduo para se ter um saber através dessa observação, faz-se classificação, registro, 

análise e comparação dos comportamentos. Alguém exerce um poder sobre o sujeito de 

forma a vigiá-lo, porém, enquanto exerce essa vigia produz um saber sobre este mesmo 

sujeito. Este saber corresponde a um saber normatizador, que caracteriza aquilo que se 

deve ou não fazer, o que é normal ou não. Na instituição em questão, pode-se observar 

que a arquitetura panóptica é vista já na entrada ao estabelecimento, já que este se 

configura como um local fechado, com muros altos e cercas elétricas no intuito de 

manter o sujeito naquele local, ao entrar podemos observar muitas câmeras localizadas 

em lugares estratégicos para realizar uma observação dos indivíduos que entram e estão 

dentro da instituição. Ao que refere-se ao poder exercido ao sujeito observa-se que a 

vigia é constante dentro da APAC, porém, ao exercer esta vigia sobre o apenado a 

gerência produz um saber sobre o mesmo no qual estes são ensinados dentro da 

instituição a produzir a própria vigia, ou seja, os internos tem como responsabilidade a 

vigia dos colegas aprisionados.  

Atualmente, segundo Coutinho (2009) no que refere-se ao sistema penitenciário 

no Brasil, tem-se uma crise agravada pela falência gerencial do país. Tal falência afetou 

diretamente o funcionamento do sistema prisional, que tinha como função promover 

condições para a recuperação do detento durante o cumprimento da pena e colaborar 

para sua reintegração na sociedade, após esse cumprimento. Dessa forma auxiliava na 

diminuição da violência e da criminalidade. Porém, o autor detecta que há um aumento 

da reincidência criminal que afirma a falta de competência do poder público na 

recuperação do detento. Existe então, pouco investimento dentro do sistema 

penitenciário tradicional em torno de ações voltadas a solução desses problemas. As 

ações se restringem ao aumento no número de estabelecimentos prisionais, o que não 

descaracteriza o déficit de vagas e, muito menos, contribui para o processo de 

reabilitação e reintegração do detento na sociedade. 
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Dessa forma a APAC apresenta-se como uma instituição que busca soluções 

para a crise dos estabelecimentos prisionais, uma instituição elaborada com o intuito de 

reintegrar o preso a sociedade.  

No que tange a temática do controle, segundo Michaelis (2018) controle 

significa o ato de dirigir qualquer atividade, fiscalizando-a e orientando-a do modo mais 

conveniente; uma fiscalização e domínio de alguém ou alguma coisa. Ainda para o 

autor, controlar remete a função de exercer autoridade sobre (alguém ou algo); 

comandar, dominar, mandar; exercer o controle de; submeter a controle. Sobre esse 

assunto Barros (2017) nos traz que controle significa a verificação da realização de 

determinada atividade para que esta não se desvie dos objetivos. O autor comenta que 

este configura-se como a função que monitora e avalia as atividades e resultados 

alcançados para assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem 

sucedidas.  

 A instituição em questão apresenta em seus princípios básicos uma proposta de 

melhoria na qualidade de serviços prestados aos condenados, porém, não pode-se 

excluir o fato de que a mesma tem como premissa a privação de liberdade do sujeito em 

questão, nesse sentido, ela utiliza de seus poderes para manipular o sujeito, que 

encarcerado tem suas obrigações e proibições, tendo como consequência de tal controle 

a criação de um corpo dócil, “um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, 

que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987, pg. 118). Como 

exemplo deste corpo manipulado temos o sujeito A. que durante os atendimentos 

relatava um descontentamento com colegas de cela, porém, quando questionado sobre 

sua insatisfação ele retornava seu discurso e em contradição enfatizava  o poder da 

instituição “Antes de conhecer a APAC eu não gostava das pessoas, mas agora eu me 

dou bem com todo mundo, aqui com a gente é irmão, eu rezo a Deus e peço que ele 

ilumine todo mundo” (SIC), esse discurso mostra um corpo dócil,  no qual a privação de 

liberdade resultou em obrigações e proibições e assim trouxe consigo uma apreensão de 

características da instituição, que neste caso especifico, seriam a crença em Deus e a 

obrigação de ter um convívio amigável com todos os recuperandos, voluntários e 

funcionários da APAC.  

Compreende-se então o que postula Foucault (1987), que o encarceramento vem 

com a intenção de provocar uma transformação da alma e do comportamento. Ele faz 

sua entrada no sistema das leis civis e busca uma coerção constante que implica na 

execução de atividade que percorrem ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. 
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Para o autor tais métodos possibilitam um controle minucioso e dessa forma lhe 

apresentam uma utilidade, forçando-os a uma “sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar de 

“disciplinas”” (FOUCAULT, 1987, pg. 118). 

As disciplinas segundo Foucault (1987) tornam-se uma forma de dominação, 

que se difere da escravidão, pois utiliza o fator da utilidade para respaldar tal relação. 

Dessa forma, o “corpo humano entra em uma maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe.” (FOUCAULT, 1987, pg. 119), esse sistema de poder 

compreende uma forma política que domina o corpo para que assim, se faça o que se 

quer, da forma como se quer, com técnicas, segundo a rapidez e eficácia determinada.  

Utilizando da disciplina as instituições aumentam sua força e criam corpos 

dóceis que são submissos e exercitados. Tem-se então um elo entre o aumento na 

aptidão do indivíduo e consequentemente um crescimento da dominação. Faz-se uma 

dissociação entre o poder do corpo, que por um lado torna-se uma capacidade e por 

outro a potência resultante desta. Este elo é observável na instituição em questão, já que 

esta tem como premissa a reinserção do sujeito na sociedade e com base nisso obriga o 

sujeito abrigado a realizar serviços, como trabalhar para fabricas de sacolas, fazer 

artesanatos, etc., assim, observa-se uma instituição que tem poder sobre o corpo 

transformando-o em capacidade ao indivíduo. 

Para Foucault (1987) essa forma política de dominação não é uma descoberta 

súbita, mas sim diversos processos mínimos e que se originam em diferentes 

localizações, muitas se repetem e se imitam uns sobre os outros. “Encontramo-los em 

funcionamento nos colégios, muito cedo, mais tarde nas escolas primarias; investiram 

lentamente o espaço hospitalar.” (FOUCAULT, 1987, pg. 119). Assim, pontua-se que 

tais ações de intervenção política são esparsas e circulam muito rápido de um ponto ao 

outro, muitas vezes de maneira discreta, resultando em uma observação minuciosa com 

um conjunto de técnicas de descrições, de receitas e de dados, dando origem ao homem 

moderno.  

Tais disciplinas atuam na distribuição do indivíduo no espaço e para isso 

utilizam diversas técnicas que Foucault (1987) sinaliza em seu livro.  

Como uma primeira técnica ele explica a necessidade de utilização de cercas 

para estabelecimento da disciplina. Um local heterogêneo a todos os outros e protegido 

de forma que os indivíduos fiquem fechados. Neste caso, observa-se que a APAC faz 

uso de muros e cercas elétricas para o estabelecimento de uma disciplina, determinando 
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a obrigatoriedade de permanência dos sujeitos neste local indicado durante um tempo 

pré estabelecido. 

Como uma segunda técnica tem-se, “cada indivíduo no seu lugar e em cada 

lugar um indivíduo.” (FOUCAULT, 1987, pg. 123). O espaço disciplinar tende a se 

dividir em parcelas para que dessa forma cada indivíduo tenha o seu local e evite a 

formação de grupos. Observa-se na prática a divisão de celas na APAC, onde os 

recuperandos são divididos em duas celas e cada cela tem seus integrantes determinados 

pelo conselho do local.  

Outra técnica utilizada configura-se como lugares determinados que começam a 

se definir para cumprir a necessidade de vigiar. Foucault (1987) explica que assim cria-

se um quadriculamento individualizante, onde os indivíduos são isolados e podem ser 

localizados. Distribui-se os corpos, arruma-se a organização espacial do aparelho de 

produção e as diferentes atividades em seus respectivos lugares. Como um exemplo 

prático de tal técnica temos os recuperandos da APAC que realizam trabalhos diversos, 

como cozinhar, montar sacolas e fazer artesanatos, cada um com suas respectivas 

atividades devem ficar nos seus respectivos lugares que são estabelecidos na casa, como 

forma de organização e vigilância.  

Por fim, utiliza-se uma organização de um espaço serial. “A unidade não é 

portanto nem o território (unidade de dominação), nem o local (unidade de residência), 

mas a posição na fila” (FOUCAULT, 1987, pg. 125), isso é, o local que alguém ocupa 

em determinada classificação. Essa unidade também é encontrada na APAC, já que 

alguns recuperandos são nomeados à membros do CSS, onde tem a função de 

fiscalização e auxilio nas atividades de organização, assim, na APAC divide-se em 

determinadas posições e classificação de acordo com o comportamento do sujeito. 

A disciplina é uma característica forte apresentada na instituição em questão, 

observa-se a utilização de um controle minucioso das atividades realizadas, como por 

exemplo o estabelecimento de horários fixos para visitação e a utilização de um 

calendário pré estabelecido para realização de voluntariado, todo o horário da APAC é 

controlado pelas autoridades do local, sendo controlado o horário do café, do lanche, do 

almoço e da janta. Para Foucault (apud. BENELLI et al., 2004) a disciplina visa um 

minucioso controle de todas as atividades e fundamental para esse controle é a 

administração do tempo através do estabelecimento de horários, dessa forma o tempo é 

estritamente organizado, tendo regularidade, exatidão e aplicação como características 
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fundamentais do tempo disciplinar. Assim, tem-se um controle do tempo na instituição 

que aumenta o controle sobre o sujeito e estabelece uma disciplina.  

Como citado anteriormente, na Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados tem-se o estabelecimento de um Conselho de Sinceridade e Solidariedade 

(CSS), este conselho se caracteriza como um mecanismos de controle para moderar o 

convívio e ajustar eventuais deslizes de comportamento, sendo que questões 

consideradas mais simples são resolvidas pelos próprios internos que fazem parte deste 

conselho. Nesta questão, Benelli et al. (2004) explica que tem-se um mecanismo penal 

autônomo que atua nas instituições disciplinares, este mecanismo possui um privilégio 

que concede-lhe o direito de fazer justiça, de impor leis próprias, elaborar catálogo de 

delitos específicos, criar instâncias de julgamento e formas particulares de sanção.  

Pode-se determinar então, que a APAC configura-se como uma instituição total, 

onde os indivíduos vivem em tempo integral. Segundo Goffman (apud. BENELLI et al., 

2004) as instituições totais se configuram como estabelecimentos fechados que 

funcionam de modo que determinem uma internação do sujeito, assim, este local 

funciona como residência, trabalho, lazer e etc., e há nesse espaço uma equipe que 

exerce o gerenciamento da vida na instituição. 

Goffman (apud. BENELLI et al., 2004) então sinaliza que todas as atividades do 

sujeito são regulamentadas e julgadas por uma equipe dirigente. A vida do recuperando 

na APAC é constantemente vigiada e sancionada. Assim, o autor comenta que nesse 

processo ocorre uma tiranização do indivíduo que acaba perdendo sua autonomia, sua 

liberdade de ação e capacidade de decisão. Benelli et al. (2004) afirma que neste sistema 

de instituição total o controle do sujeito é minucioso e desta forma torna-se limitador, 

privando o indivíduo de vivenciar suas necessidades de maneira eficiente.  

Considerando as informações coletadas nos grupos, observou-se que temos 

também na instituição em questão um processo de arregimentação, este processo 

segundo Goffman (apud. BENELLI et al., 2004) indica a obrigação de executar 

atividades de forma harmoniosa com o grupo e os outros sujeitos do local. A 

arregimentação é observada na instituição APAC pois esta tem como obrigação a 

vivência harmoniosa com os outros recuperandos e a participação de forma obrigatória 

em grupos de voluntariados. O site da FBAC (2018) explica que o voluntariado é a base 

para o funcionamento de uma APAC, sendo assim, sempre que um voluntário de 

dispõem a realizar atividades na instituição todos os recuperandos devem parar 

imediatamente o que estão fazendo para participar ativamente do grupo.  
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Também existe na APAC um sistema de autoridade escalonada, segundo 

Goffman (apud. BENELLI et al., 2004) este configura-se como um local onde qualquer 

pessoa da equipe dirigente tem o direito de impor disciplina a qualquer um dos 

institucionalizados. Tem-se então sujeitos aterrorizados e angustiados quanto a 

desobediência das regras e suas consequências desencadeadas pela onipresença das 

autoridades. No mundo externo, o adulto vive sob a autoridade de alguns superiores, 

porém, na APAC, o adulto vive sob um controle extremo de todas autoridades do local, 

estas autoridade dizem respeito até mesmo os próprios recuperandos membros do CSS, 

isso lhe causa uma constante preocupação em relação as regras a serem seguidas e uma 

revolta no seguimento das regras estabelecidas pelo conselho. Pode-se observar isto 

com o sujeito M., este apresenta um comportamento auto punitivo e um discurso 

extremamente revoltado em relação ao cumprimento de regras estabelecidas pelo 

conselho. “Eles são ladrãozinho e eu tenho que obedecer os ladrãozinho” SIC. Essa 

revolta demonstra a angustia vivenciada em experimentar as regras de todas as 

autoridades vigentes.  

Sobre tais afirmações, Freud (2011) sinaliza sobre o fator dos líderes de grupos, 

explicando que a partir do momento que seres vivos se reúnem em um certo número, 

estes se colocam sob influência de um chefe, explicando que os seres tem anseio pela 

obediência, é algo que atua instintivamente a qualquer um. Porém, o autor pontua que o 

líder deve se ajustar a qualidades pessoais conforme as necessidades do grupo e deve 

estar fascinado por uma ideia com a finalidade de despertar a fé do grupo em tal ideal, 

tendo de possuir uma vontade forte e imponente. Observa-se assim, que na questão da 

APAC e os membros do CSS os apenados que recebem as ordens não aceitam tais 

situações pois estes estão em uma posição de “igual” e não apresentam a satisfação das 

necessidades do grupo.  

Nesse sentido, Freud (1996) determina que é impossível uma massa não ter a 

presença de controle, para o autor as massas são preguiçosas e pouco inteligentes e em 

decorrência destes fatores necessitam de disciplina. Tal disciplina, exercida por um líder 

que segundo Freud (2011) adquire um poder irresistível que chamamos de “prestígio” 

que se configura como “uma espécie de domínio exercido sobre nós por um indivíduo, 

um trabalho ou uma ideia” (FREUD, 2011, pg. 08), este atua como uma espécie de 

hipnose. Tal prestígio tem como efeito fazer com que todos obedeçam ao líder, porém, 

tal prestígio depende também do sucesso do líder nas situações e se perde em caso de 

fracasso. Assim, supõe-se que o CSS não é aceito pelos demais recuperandos do local 
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por representar um “igual”, não representando um líder, para Freud (1996) o líder deve 

fornecer um exemplo as massas, “tudo correrá bem se esses líderes forem pessoas com 

uma compreensão interna superior das necessidades da vida, e que se tenham erguido à 

altura de dominar seus próprios desejos instintuais” (FREUD, 1996, pg. 06). 

Benelli et al. (2004) pontua que na realidade atual o poder e as práticas da 

sociedade disciplinar exposta por Foucault estão mais sofisticados e qualitativamente 

mais dispersas na vida social, porém, em instituições totais mais restritas está se 

concentra e se focaliza.  

No que diz respeito ao sujeito encarcerado nesta instituição a influência do 

controle no mesmo Baghim (2014) nos sinaliza que pessoas privadas de liberdade 

apresentam uma característica em comum, esta é a padronização do comportamento. O 

autor pontua que em alguns meses ou anos atrás das grades a individualidade do sujeito 

tende a desaparecer. O encarceramento modifica a forma de falar e agir da maioria dos 

detentos e se alguém foge à regra é rapidamente punido.  

Sobre tal característica, na instituição em questão observou-se uma forte 

influência religiosa, essa religiosidade é estabelecida a todos os sujeitos que frequentam 

a instituição e é imposta de forma ativa pelas autoridades vigentes e consequentemente 

pelos recuperandos. Em alguns minutos dentro da APAC já consegue-se observar 

características físicas que evidenciam essa fé na maioria dos indivíduos, como por ex. 

crucifixos. Também é visível durante a experiência no local perceber características 

religiosas nos discursos que são proferidos por todos e que se repetem várias vezes 

durante as visitas. No que refere-se a religião Freud (1996) sinaliza que a imoralidade 

encontra na religião um apoio, já que esta funciona como um amparo na relação com os 

pecados cometidos e a consolação existente na benevolência divina   

Outra característica observada na instituição refere-se ao uso de uma linguagem 

específica, na APAC é proibido falar sobre o crime cometido, sobre drogas, morte e 

sexo, no local também é proibido o uso de apelidos, assim, aplica-se o que o autor 

comenta, perde-se então a subjetividade da vivência do indivíduo e padroniza-se 

comportamentos proibindo os mesmos de expressar falas que muitas vezes se tornam 

necessárias no cotidiano.  

Para Freud (1996) existe em nós uma inclinação para a agressão, e supõe-se 

assim que ela também esteja presente nos outros, tal situação cria uma perturbação nos 

relacionamentos com o próximo e força o sujeito a realizar uma grande força contra tal 

inclinação a agressão. Assim, a civilização precisa utilizar esforços supremos a fim de 
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estabelecer limites para os instintos agressivos e manter suas manifestações sob 

controle. Dessa forma, é necessário criar métodos que inibam certas atitudes da 

civilização, como por exemplo, na vida sexual, na criação de mandamentos ideais, como 

de amar ao próximo como a si mesmo, tudo com o intuito de barrar a agressão existente.  

Na instituição APAC a realidade frente a punição de quem não segue uma regra 

também acontece, há nesse contexto uma possibilidade de punição ao recuperando que 

de alguma forma foge a regras, o detento passa dias em cela, ganha advertências no 

quadro de comportamento e pode até voltar ao sistema prisional comum, dependendo do 

acontecido.  

De acordo com Goffman (apud. DANTAS et al., 2013), o processo de 

encarceramento é danoso por si só. O autor traz uma noção de ‘perda do eu’, que ocorre 

em decorrência da institucionalização. Goffman ainda nos traz um “conceito de furto”, 

que segundo Dantas et al. (2013) tem a aplicação em várias dimensões da vida do 

sujeito. Vê-se por exemplo na questão do tempo, pois este na APAC já não é mais 

comandado pelo sujeito, na instituição o sujeito tem controlado pelas autoridades o 

horário de acordar, o tempo de comer, o tempo de dormir e etc. Nesse sentido, tem-se o 

controle que aumenta a sensação de perda de si. Assim, é como se o sujeito não pudesse 

mais comandar detalhes cotidianos que anteriormente só diziam respeito ao mesmo, 

tirando deste o sentimento de apropriação.  

Ainda sobre o sujeito em cárcere, Onofre (2007) sinaliza a arquitetura dos 

cárceres que acentuam a falta de individualização do sujeito privado de liberdade. No 

que diz respeito a APAC tal arquitetura busca uma melhora nos serviços prestados ao 

preso, porém, observa-se que ainda tem-se muitas características que retiram a 

privacidade do mesmo. Temos como exemplo o fato de a instituição possuir banheiros 

com vasos e chuveiros elétricos em cada cela, porém, os mesmos não possuem portas e 

os banhos são realizados uma vez por dia nos horários estipulados pela instituição.  

Onofre (2007) ainda pontua que ao chegar à prisão, o condenado tem uma 

concepção de si formada e ao ser institucionalizado o sujeito é despido de seu 

referencial. Na Associação de Proteção e Atenção aos Condenados este referencial 

também tem sua perda, quando o sujeito entra na prisão por exemplo, ele tem alguns de 

seus objetos pessoais retirados, assim como lhe é conferido a necessidade de pedir, em 

algumas ocasiões, a uma autoridade para realizar as atividades, como por exemplo, para 

fazer uma ligação, por exemplo, deve fazer um pedido escrito aos superiores que podem 

ou não permitir que essa se faça. “O indivíduo então começa a perder suas 
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identificações anteriores para sujeitar-se aos parâmetros ditados pelas regras 

institucionais.” (ONOFRE, 2007, pg. 2).  

Para Onofre (2007) este poder da instituição sobre o corpo do sujeito 

enclausurado não é tão claro pois utiliza-se de uma tecnologia política. Pode-se afirmar 

que na instituição em questão também aplica-se tal tecnologia pois ela não utiliza de 

violência explícita para fazer um controle dos indivíduos, utiliza-se do que Foucault 

(1979) sinaliza como uma microfísica do poder, que para o autor é onde o poder não 

está mais concentrado apenas no poder público mas está disseminado de forma ampla 

em todos os setores e se faz mais eficaz, dessa forma a dominação pode ser observada 

em todos os lugares e seu objetivo é o controle, pode-se dizer, então, que para Foucault 

(1979) a microfísica do poder é entendida como uma relação na qual não há alguém do 

Estado que detenha o poder, mas sim relações que estão em todos os lugares onde haja 

mais de um sujeito, sendo relações de poder que não são reconhecidas como tais.   

No caso da APAC os micro poderes são observados na prática através da relação 

de poder da gerencia e dos membros do CSS e busca um controle do comportamento 

humano e a limitação da liberdade do homem para fazer com que este se comporte de 

acordo com o “esperado”. Os sujeitos então são obrigados a seguir normas e disciplinas. 

Ao que diz respeito a esse “esperado” temos o exemplo da APAC que mensalmente 

promove um evento interno para os recuperandos e a sociedade em geral com o intuito 

de elencar algumas premiações e punições, sendo estas resultado de uma observação 

realizada pela gerencia e pelo conselho da instituição. Nesse evento um sujeito é 

elencado como “recuperando do mês” ganhando uma premiação em decorrência do seu 

exemplo e outro sujeito é escolhido como tendo a cama mais bagunçada, esse ganha 

como simbolismo um porco de plástico, como se dessa forma recebesse uma punição 

pelo ocorrido. Assim, observa-se que os sujeitos são repreendidos de forma a 

estabelecer um padrão social, através da simbologia a instituição apresenta ao indivíduo 

a forma “correta” de viver, sem permitir a expressão dos recuperandos.  

Baratta (2004) nos relata então que os muros da prisão, assim como os da APAC 

tem como representatividade uma barreira que separa a sociedade de seus próprios 

conflitos e problemas. Nesse sentido, o autor comenta que busca-se constantemente uma 

modificação do condenado, antes de lhe proporcionar uma reintegração social. Para o 

autor a marginalização é oriunda de um processo que vem da sociedade, expondo que 

esta necessita assumir sua responsabilidade nos problemas.  
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Busca-se então uma constante mudança do sujeito privado de liberdade que vive 

em constante controle da instituição, por fim, segundo Baratta (2004) o sujeito regressa 

à sociedade sem que tenha correções em suas condições de exclusão social e a partir daí, 

uma vez mais, volta à prisão.   

 

CONCLUSÃO 

A partir da revisão bibliográfica e da observação prática do local conclui-se que 

a instituição enfocada (APAC) apresenta características que visam uma melhoria da 

vivência do sujeito em privação de liberdade, porém, tendo que esta configura-se como 

uma instituição, onde todas as atividades do sujeito são regulamentadas e       levando 

em consideração que esse sujeito não tem contato com a realidade externa, observou-se 

que o encarcerado apresenta uma impossibilidade de expressão da individualidade e 

pôde-se constatar que os sujeitos inseridos nesse contexto tendem a apresentar sintomas 

referentes a perda da autonomia. 

Ao ingressar no sistema APAC o recuperando tem seus pertences pessoais 

retirados, é obrigado a obedecer regras de todas as autoridades do local, é privado de 

algumas comodidades materiais, observado durante todo o dia, é obrigado a viver 24 

horas por dia na companhia de pessoas estranhas e deve viver de forma harmoniosa, 

convive em um controle constante, desempenhado pelo Conselho de Sinceridade e 

Solidariedade (CSS), onde os próprios recuperandos atuam como mecanismos para 

moderar o convívio e ajustar eventuais deslizes de comportamento, e por fim, é 

informado das normas do estabelecimento e das consequências de seu descumprimento. 

Esse processo gera no sujeito o apagamento da subjetividade.  

A instituição apresenta um controle constante sobre o sujeito encarcerado em 

uma tentativa de criação de um corpo dócil, um corpo que pode ser modificado e 

programado de modo a torná-lo apto a um adestramento. Cria-se então uma 

padronização que permite a instituição um maior controle, ditando ao sujeito o que este 

deve ou não fazer.  

Tem-se então que teoricamente a APAC busca com a retirada da liberdade uma 

ressocialização e reinserção social do sujeito abrigado, porém, ao observar essa perda da 

liberdade conclui-se que a instituição não consegue dar respostas satisfatórias nesse 

sentido, pois a prisão não se restringe apenas do ponto de vista físico mas também diz 

respeito a “retirada” da subjetividade do eu, onde a personalidade do sujeito é moldada 

de acordo com a instituição. 
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Assim, aumenta-se a discrepância entre a teoria de reinserção proposta pelo 

Estado e a prática vista nas instituições, dificultando a proposta de reinserção social do 

indivíduo condenado. Caso este indivíduo volte ao mundo exterior temos a retomada de 

uma vivência que na maioria das vezes diz respeito a uma baixa escolaridade e a uma 

realidade de pobreza onde o indivíduo passa a apresentar um desculturamento em 

decorrência da sua perda de subjetividade, o que o torna incapaz de enfrentar alguns 

aspectos de sua vida diária.   

Nesse sentido, é importante que o trabalho psicológico grupal e individual tenha 

mais visibilidade e mais continuidade nas instituições de privação de liberdade e busque 

uma autonomia do sujeito frente a esse grupo e suas escolhas, com intuito de melhora 

no discernimento e dessa forma uma vivência mais empática em sociedade. 
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Resumo 

A prática psicoterápica em contexto clínico implica em uma relação de ajuda entre o par 

terapêutico, composto por terapeuta e paciente, na qual este primeiro é instigado a 

receber a demanda do paciente de modo a ajudá-lo na diminuição ou resolução de sua 

própria angústia. A prática psicanalítica, que considera a existência de um inconsciente 

atuante em cada sujeito, pretende inicialmente trazer à consciência conflitos que, até 

então, poderiam ser ainda desconhecidos pelo analisando, culminando em uma relação 

na qual este possa expressar suas angústias que, inevitavelmente, acabam por afetar 

aquele que as recebe, isto é, o analista. Neste sentido, este artigo pretende, sobretudo, 

discorrer acerca da atuação clínica de um grupo de sete estagiários do nono período do 

curso de Psicologia da Faculdade de Pato Branco (FADEP), realizada no Serviço de 

Psicologia desta mesma instituição, no período de março a junho de 2018. Para tanto, 

serão considerados alguns dos pressupostos da teoria psicanalítica, de modo a alçar uma 

compreensão sobre o início da prática clínica do terapeuta em formação; as variáveis 

envolvidas no campo analítico que compõe o ambiente de análise; o mecanismo de 
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identificação que permite o estreitamento do vínculo entre terapeuta-paciente; os 

obstáculos impostos ao processo analítico através das resistências provindas do par 

terapêutico; as repercussões deste fenômeno nas contratransferências e 

contraresistências do analista; e, por fim, algumas recomendações encontradas na 

literatura que pretendem justamente instruir o analista para que este obtenha êxito em 

seu ofício. Tais pressupostos servirão, sobretudo, como base teórica para uma discussão 

acerca dos sentimentos de angústia que acometeram os alunos-terapeutas quando frente 

aos desafios encontrados nos atendimentos e que, afinal, fomentaram a aprendizagem e 

o amadurecimento dos mesmos enquanto profissionais em formação. 

 

Palavras-chave: Estágio clínico. Relação analítica. Angústia do analista. 

Abstract   

Psychotherapeutic practice in a clinical context implies a helping relationship between 

the therapeutic partner, composed of a therapist and a patient, in which the therapist is 

instigated to receive the patient's request in order to assist him in reducing or solving his 

own anguish. Psychoanalytic practice, which considers the existence of an unconscious 

in each subject, initially intends to bring to consciousness conflicts that until then could 

still be unknown by the analysand, culminating in a relationship in which the latter can 

express their anguish that inevitably ends for affecting the one who receives them, that 

is, the analyst. In this sense, this article intends, mainly, to discuss the clinical 

performance of a group of seven trainees from the ninth period of the Psychology 

course of the Pato Branco School (FADEP), held at the Psychology Department of this 

same institution, from March to June 2018. For this, some of the assumptions of 

psychoanalytic theory will be considered, in order to raise anunderstanding about the 

beginning of the clinical practice of the therapist in formation; the variables involved in 

the analytical field that compose the analysis environment; the identification mechanism 

that allows for a closer relationship between therapist and patient; the obstacles imposed 

on the analytical process by the resistances arising from the therapeutic pair; the 

repercussions of this phenomenon on the analyst's countertransference and counter-

answers; and finally, some recommendations found in the literature that intend to 

instruct the analyst to succeed in his or her craft. Such assumptions will serve, above all, 

as a theoretical basis for a discussion about the feelings of anguish that the students-

therapists faced when confronted with the challenges encountered in attendance and 

which, after all, fostered their learning and maturation as professionals in formation. 

 

Keywords: Clinical stage. Analytical relationship. Anxiety of the analyst. 

 

 

Resumen 

 

La práctica psicoterápica en contexto clínico implica una relación de ayuda entre el par 

terapéutico, compuesto por terapeuta y paciente, en la cual este primero es instigado a 

recibir la demanda del paciente para ayudarlo en la disminución o resolución de su 

propia angustia. La práctica psicoanalítica, que considera la existencia de un 

inconsciente actuante en cada sujeto, pretende inicialmente traer a la conciencia 

conflictos que, hasta entonces, podrían ser aún desconocidos por el analizando, 

culminando en una relación en la que éste pueda expresar sus angustias que, 

inevitablemente, acaban por afectar al que las recibe, es decir, al analista. En este 
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sentido, este artículo pretende, sobre todo, discurrir acerca de la actuación clínica de un 

grupo de siete pasantes del noveno período del curso de Psicología de la Facultad de 

Pato Branco (FADEP), realizada en el Servicio de Psicología de esta misma institución, 

en el período de marzo a marzo de junio de 2018. Para ello, se considerarán algunos de 

los supuestos de la teoría psicoanalítica, para alzar una comprensión sobre el inicio de la 

práctica clínica del terapeuta en formación; las variables involucradas en el campo 

analítico que compone el ambiente de análisis; el mecanismo de identificación que 

permite el estrechamiento del vínculo entre terapeuta-paciente; los obstáculos impuestos 

al proceso analítico a través de las resistencias provenientes del par terapéutico; las 

repercusiones de este fenómeno en las contratransferencias y contrarresistencias del 

analista; y, finalmente, algunas recomendaciones encontradas en la literatura que 

pretenden justamente instruir al analista para que éste obtenga éxito en su oficio. Tales 

supuestos servir, sobre todo, como base teórica para una discusión acerca de los 

sentimientos de angustia que acometieron a los alumnos terapeutas cuando se 

enfrentaban a los desafíos encontrados en las atenciones y que, al final, fomentaron el 

aprendizaje y la maduración de los mismos como profesionales en formación. 

 

Palabras clave: Etapa clínica. Relación analítica. Angustia del analista. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Como parte integrante da formação profissional do curso de Psicologia, 

oferecido pela FADEP - Faculdade de Pato Branco, os acadêmicos têm a oportunidade 

de realizar os estágios supervisionados, a partir do oitavo período do curso, dispondo de 

inúmeros campos possíveis, dentre eles o contexto clínico. Neste sentido, a inserção do 

aluno na prática, no momento do estágio curricular, se dá visando sua preparação 

enquanto um profissional que seja capaz de pensar cenários, de analisar demandas e, 

ainda, de elaborar, executar, avaliar e aprimorar projetos. Sendo uma espécie de 

treinamento ao atendimento de uma demanda externa, favorecendo ao aluno a 

capacidade de análise da realidade local, que exige uma postura crítica e ética (CURY, 

2013). 

Para tal, considerando a orientação psicanalítica da atuação dos estagiários que 

aqui escrevem, convém relembrar aquilo que Freud (1919) sugeriu em seu artigo 

intitulado: “Sobre o ensino da psicanálise nas universidades”, no qual o autor defende 

que a psicanálise auxiliaria os estudantes, sobretudo de medicina, no esclarecimento do 

significado dos fatores mentais nas diferentes funções vitais, bem como das doenças e 

seu tratamento. Freud afirma, então, que as instituições de ensino superior só teriam 

vantagens com a inclusão da psicanálise em seu currículo. Neste sentido, para que o 

acadêmico experimente, de fato, a formação analítica, esta deveria contar, para além do 

estudo teórico, coma análise pessoal do terapeuta e com a experiência prática 

supervisionada, configurando os três elementos que compõem o tripé da psicanálise. 
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Dado, então, o início da pratica clínica, Machado (2010) pontua que o jovem 

terapeuta se vê numa jornada permeada por inúmeros desafios. 

Inicialmente, como todo começar, o analista principiante se vê diante do não 

saber, do contato com o desconhecido que o levará a inúmeras tentativas de descobrir e 

de construir, de modo gradativo, seu próprio jeito peculiar de ser terapeuta, no qual 

experimentará lenta e continuadamente uma eterna atualização em sua formação de 

psicoterapeuta. É justamente nesta jornada que o analista, por vezes, se encontra à 

mercê de sentimentos de dúvida e vivências desafiadoras frente às singularidades de 

cada encontro com seus pacientes. 

A despeito desta jornada, Winnicott (1963) discorre que 

O que você se encontra provendo, em seu trabalho, pode ser descrito da seguinte 

maneira: Você se dedica ao caso. Você aprende a saber como é se sentir como o seu 

cliente. Você se torna digno de confiança para o campo limitado de sua 

responsabilidade profissional. 

Você se comporta profissionalmente. Você se preocupa com o problema de seu 

cliente. Você aceita ficar na posição de um objeto subjetivo na vida do cliente, ao 

mesmo tempo em que conserva seus pés na terra. Você aceita amor, e mesmo o estado 

de enamoramento, sem recuar e sem representar sua resposta. Você aceita ódio e o 

recebe com firmeza, ao invés de como vingança. Você tolera, em seu cliente, a falta de 

lógica, inconsistência, suspeita, confusão, debilidade, mesquinhez, etc; e reconhece 

todas essas coisas desagradáveis como sintomas de sofrimento. (Na vida particular as 

mesmas coisas o fariam manter distância). Você não fica assustado nem sobrecarregado 

com sentimento de culpa quando seu cliente fica louco, se desintegra, corre pela rua de 

camisola, tenta suicídio talvez com êxito. Se você é ameaçado de assassinato, chama a 

polícia não só para proteger a si mesmo, mas também ao seu cliente. 

Em todas essas emergências você reconhece o pedido de socorro de seu cliente, 

ou um grito de desespero por causa da perda da esperança nessa ajuda. Em todos esses 

aspectos você é, em sua área profissional limitada, uma pessoa profundamente 

envolvida com sentimentos e ainda assim, à distância, sabendo que não tem culpa da 

doença de seu cliente e sabendo os limites de suas possibilidades de alterar a situação de 

crise. E se você pode controlar a situação há a possibilidade de que a crise se resolva 

sozinha e então será por sua causa que o resultado foi alcançado. (WINNICOTT, 

1963c/1983, 

pp. 205-206). 
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O processo de formação do terapeuta é, então, constante e sensível às 

vicissitudes das relações com seus pacientes, nas quais, como pontua Winnicott (2006) 

o analista deve dispor de semelhante capacidade da mãe, quando esta vai ao encontro 

das necessidades de seu bebê, recebendo, tolerando e redirecionando as frustrações 

encontradas no seu constante processo de mutação e desenvolvimento, permitindo que 

sua trajetória de vida seja relativamente contínua. Esta referência surge, também, para 

fomentar a reflexão de que é através do desenvolvimento dos inúmeros atendimentos, 

enquanto ensaios e experimentação contínua, que os jovens terapeutas podem ir, 

gradativamente, cumprindo sua função de acolher e escutar seus pacientes. 

Para tal, Winnicott salienta a existência de lacunas na compreensão deste 

processo de amadurecimento do analista, sobretudo quando dos seus estágios iniciais, 

momento em que estes são chamados a observar, descrever e desenvolver cada vez mais 

suas experiências analíticas, pois sempre ainda haverá muito se fazer (DIAS, 2003). 

Este artigo pretende, portanto, discutir a prática clínica de acadêmicos do nono 

período do curso de Psicologia, de modo a considerar, sobretudo, as angústias 

enfrentadas por estes quando na relação com seus pacientes, bem como as repercussões 

destas vivências em seu processo de construção  

 

A PRÁTICA CLÍNICA E SUAS VICISSITUDES 

O início da prática clínica em psicologia pode ser encarado pelos “jovens 

terapeutas” como um grande desafio a ser enfrentado, visto que, conforme pontua 

Calligaris (2004), tal prática envolve sentimentos de medo, incerteza, esperança e 

dúvida, que surgem da angústia pela busca de ser um melhor terapeuta, pela busca da 

realização de uma intervenção perfeita e pela busca assídua de respostas que vão além 

da teoria estudada, um lugar onde as respostas não são tão notórias, mas que necessitam 

de muito mais aprimoramento teórico, metodológico e até mesmo pessoal. 

Estar diante de um sujeito que demanda ajuda, por possuir um sofrimento, é 

realmente um grande obstáculo e diante disto faz-se necessário que o jovem terapeuta 

esteja disponível para este encontro, sendo isto uma condição imprescindível para que 

se estabeleça a relação terapêutica, mas para que seja possível, ao mesmo tempo, deve 

cuidar de si mesmo. E conforme reforça Calligaris (2004): 

[...] Uma parte essencial da formação de um terapeuta que trabalhará com as 

motivações conscientes ou inconscientes de seus pacientes consiste no seguinte: o 

futuro terapeuta deve ele mesmo, ser paciente durante um bom tempo. Certo, é possível, 
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aparentemente, submeter-se a uma terapia ou a uma psicanálise só por razões didáticas, 

para aprender o método ou, como dizem alguns, para se conhecer melhor. Mas insisto 

no “aparentemente”, pois, de fato, é improvável que uma psicanálise aconteça sem que 

um sofrimento reconhecido motive o paciente. O processo não é necessariamente 

desagradável, mas pede uma determinação e uma coragem que podem falhar mais 

facilmente em quem não precisa de tratamento. E eis uma segunda razão para preferir 

que o futuro psicoterapeuta traga consigo uma boa dose de sofrimento psíquico e 

precise se curar. 

Durante os anos de sua prática clínica, no futuro, muitas vezes você duvidará da 

eficácia de seu trabalho. Encontrará pacientes que não melhoram, agarrados a seus 

sintomas mais dolorosos como um náufrago a um salva-vidas; viverá momentos 

consternados em que as palavras que lhe ocorrerão parecerão alfinetes de brinquedo 

agitados em vão contra forças imensamente superiores. Nesses momentos (que, 

acredite, serão freqüentes) será bom lembrar que você sabe mesmo (e não só pelos 

livros) que sua prática adianta. Sabe por que a prática que você propõe a seus pacientes 

já curou ao menos um: você [...] (CALLIGARIS, p. 12, 2004). 

Algumas vezes o jovem terapeuta fará a seguinte pergunta: “Será mesmo que 

estou preparado e possuo conhecimento e habilidades mínimas necessárias para atender 

tal paciente”? Para tanto é necessário se compreender que esse começo é sim repleto de 

cobranças e incertezas e que por mais que não se sinta totalmente preparado para 

realizar tal ato precisa começar a realizar os atendimentos, e com certeza a vontade, 

disposição e interesse, além da teoria já estudada servirão como as bases que o 

capacitarão para dar início a essa prática (CALLIGARIS, 2004). 

Esta postura por parte do terapeuta tende a fomentar o êxito do processo 

terapêutico, sobretudo ao se considerar a existência dos mecanismos de identificação 

por parte do sujeito analisado e, por vezes, do próprio analista. 

Através deste mecanismo o sujeito se constitui, de modo a se assemelhar com 

algo que lhe foi apresentado ou ainda se diferenciar, resultando na montagem de sua 

personalidade através de identificações. A identificação dentro do setting terapêutico 

pode ser compreendida como um processo de desenvolvimento normal, onde ocorrerá o 

processo de internalização de qualidades percebidas por um sujeito em relação ao outro, 

de modo ainda que esses atributos fazem uma pessoa se tornar igual ou parecida com 

outra. (KOTZENT, 2017) 
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Segundo Kotzent (2017) a identificação se diferencia da introjeção, pelo fato de 

a primeira ser vivenciada apenas como parte do ego e a segunda é vivenciada como um 

processo do outro. Em seus estudos Freud apontou não estar satisfeito com seus escritos 

sobre a identificação e que este mecanismo é difícil de se descrever e que engloba 

processos desconhecidos. 

Segundo Beividas e Ravanello (2006) a identificação é uma extensão da fase 

oral de um sujeito, ou seja, a primeira fase do processo de organização libidinal. Nesta 

fase o bebê se incorpora do seio da mãe, do alimento e assim ao comê-lo o aniquilava. 

Estes mesmos autores fazem menção de que um sujeito usa o outro como modelo para a 

sua constituição, afirmando que este processo não se trata de uma cópia ou uma 

assimilação do outro por inteiro, mas sim de uma maneira parcial e limitada, ou seja, 

incorpora um traço da outra pessoa ou de seu objeto. Apontando que este traço pode ser 

benéfico ou não para sua estruturação. Podemos perceber também a identificação como 

um desejo de estar no lugar de uma pessoa em uma determinada situação, porém este 

processo não é a vontade de uma imitação, mas pode ser expresso por uma paridade um 

traço em comum, que é pertencente à instancia do inconsciente, evidenciando, desta 

forma, aquilo que Freud já postulava sobre e identificação enquanto mecanismo. 

Neste sentido, é inevitável que uma relação terapêutica conte com a 

manifestação deste mecanismo, sobretudo ao considerarmos a figura de ajuda que o 

analista, naquele momento, representa para seu paciente. A exemplo disso convém 

narrar sobre uma paciente de 08 anos, atendida por uma das alunas-terapeuta e que 

demonstrou, ao longo dos atendimentos, dispor de significativos pontos de identificação 

para com sua analista. Por vezes referia-se de modo afetivo à estagiária, produzindo 

desenhos para presenteá-la, demonstrando interesse em se maquiar de modo semelhante 

a ela e, até mesmo, fazendo menção de que gostaria de cursar Psicologia, por ser esta a 

área de formação de sua terapeuta. Em outro caso, um paciente de 25 anos evidenciou a 

atuação do mecanismo de identificação ao associar a escuta de seu terapeuta a escuta 

que ele próprio exercia quando pretendia conquistar alguém por quem possuísse 

interesse, comentando que “tem que saber ouvir, igual psicólogo” (sic). 

Quando estas situações se instauravam durante os atendimentos, foi notável o 

fato de que os estagiários se viram frente a uma possível tentativa, nem sempre 

consciente, por parte dos pacientes em realizar uma aproximação à figura do analista, o 

que, por vezes, criava uma condição inesperada, mas que carecia de manejo por parte do 

terapeuta. Desta forma, entende-se que, muitas vezes durante um atendimento, o 
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analista, muito além de uma pessoa dotada de conhecimento, possuidor da teoria 

necessária precisa ser uma pessoa, precisa ser ele mesmo, pois o paciente veio ao seu 

encontro por precisar de alguém que esteja disponível para ele, que seja presente, que 

possua interesse em sua história de vida, que o dê atenção, uma pessoa integra e neutra 

que seja capaz de tirar suas lentes não permitindo que suas próprias convicções a 

respeito de cultura, raça, cor ou fé o deixem influenciar 

(CALLIGARIS, 2004). 

Em “Psicologia das Massas” e “Análise do Eu”, Freud (1921) apud 

Stenner (2004, p. 56), aponta que há três formas de identificação: 

“[...] como um laço emocional com um objeto, ligado à ideia da incorporação ao 

pai mítico; como uma regressão mediante um traço que nos aponta a psicose - e como 

uma qualidade compartilhada com alguém, como a histeria tão bem demonstra.” 

A identificação é também um processo decisivo no processo de socialização e a 

inserção do sujeito na sociedade e nos grupos. É nesse terceiro conceito de identificação 

que se baseia a aglutinação de pessoas e assim a formação de um grupo. Pois é através 

da identificação parcial que novos laços sociais são construídos. Deste modo “[...] pode-

se dizer que a identificação é um processo indispensável para a constituição do humano, 

ou seja, é por intermédio da identificação que a relação com o outro efetiva-se em busca 

de individuação e de socialização” (GUIMARÃES & CELES, 2007, p.343). 

 

A ANGÚSTIA DO TERAPEUTA E O CAMPO ANALÍTICO 

Ao falar em angústia deve-se atentar ao significado da palavra que deriva do 

latim angustiare que significa limite, restrição (POLO E CHIABI, 

2013). Pisseta (2008) sugere que, ao se considerar a angústia como um afeto, 

esta passa a ser compreendida como algo que chega a consciência e gera uma sensação. 

Esta pode, ainda, ter um valor simbólico, uma vez que pode ser desencadeada pelo 

recalque ou, anterior a este, como fobia frente à percepção de um perigo real. Essa 

sensação de desprazer, atribuído à angústia, pode inclusive desencadear alterações 

fisiológicas, como o aumento do ritmo respiratório e cardíaco; e o aumento da excitação 

que encontra alívio na descarga motora. Considerando, então, uma relação analítica, é 

possível prever que esta sensação surgirá de ambos os sujeitos do par terapêutico que, 

no caso do analista, pode se expressar através da sensação que este por vezes vivencia 

perante o analisado e sua demanda, ou até antes do início do processo, pelo 

desconhecimento da demanda que surgirá (PISSETA, 2008). 
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Dorado e Carreira (2014) explicam que, apesar de seu surgimento não ser a regra 

no ofício do analista, a angústia, de um modo geral, ronda a experiência analítica e, 

portanto, surge com certa frequência. Neste sentido, estes mesmos autores salientam 

que, dentro do processo de análise, cabe ao terapeuta dosar e canalizar sua própria 

angústia para não ser submerso por ela, analisando a demanda e respondendo sempre 

através da interpretação. 

Pereira e Kessler (2016) comentam que a angústia para o analista pode surgir de 

inúmeras formas dentro do processo terapêutico, sobretudo como um sentimento contra-

transferencial, dependendo do tipo de transferência estabelecida pelo paciente. Isto 

porque quando o analista acolhe uma experiência também está passando por uma 

experiência, produzindo assim uma reação equivalente. Para tanto é necessário que o 

terapeuta assuma uma postura de flexibilidade e neutralidade para tolerar tensões, 

sentimentos e impulsos conscientes e inconscientes em relação ao seu paciente. 

Nasio (1999), por sua vez, explica que um dos desencadeadores da angústia do 

analista pode ser a desistência do analisando frente ao processo terapêutico, comum 

quando a análise chega num ponto de ressignificação, em que o paciente é levado ao 

autoquestionamento, a pensar sobre o modo como se coloca nas relações, como se 

comporta e se vê, surge a angústia do terapeuta que, para além da perda de seu paciente, 

se encontra perante a vulnerabilidade psíquica apresentada pelo analisando, sobretudo 

em casos nos quais este dispõe de um quadro que exige maior atenção, com a presença 

de alucinações durante o processo de análise ou, ainda, tentativas anteriores de suicídio 

que evidenciem um potencial risco que ainda se apresenta. O paciente em risco psíquico 

leva, então, o terapeuta a vários questionamentos frente à desistência do processo: 

“Ele tem medo e se angustia porque essa experiência é uma prova dolorosa não 

só para o paciente, mas é também uma prova dolorosa para o analista, e nada garante 

que essa prova tenha um resultado favorável. É o que Freud chama de “rochedo da 

castração”. Nunca estamos certos de poder passar para outra etapa (NASIO,1999, p. 

117).” 

Dentre os casos atendidos pelo grupo de estagiários, foi possível averiguar a 

ocorrência de sentimentos de angústia por parte dos analistas em diferentes níveis e 

momentos da prática clínica. Em específico em um caso que culminou na desistência do 

processo terapêutico por parte do sujeito analisado, momento em que o estagiário, para 

além do que é posto por Nasio (1999), experimentou uma intensa angústia contra-

transferencial, visto que, no curso dos atendimentos, a paciente, do sexo feminino, de 46 
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anos, desde o primeiro contato, depositou sobre o analista a responsabilidade de que 

este lhe mostrasse “uma porta, uma janela, uma luz” (sic), enquanto evidenciava 

intensa dificuldade em entrar em contato com questões próprias de seu passado para que 

pudesse melhor elaborá-las, uma vez que acreditava que um atendimento no qual o 

terapeuta pretende, através da conversa, ajudar um paciente “não tem lógica” (sic). Esta 

relação terapêutica, mesmo que breve, pois durou apenas duas sessões, contou com 

modalidades de transferência que instigaram o estagiário a suportar os ataques 

realizados pela paciente, sobretudo na forma de uma transferência negativa, definida por 

Freud como aquela na qual predomina a existência de pulsões agressivas do paciente em 

relação ao terapeuta, podendo se manifestar por meio dos inúmeros derivados deste tipo 

de pulsão: inveja, ciúme, rivalidade, voracidade, ambição desmedida, algumas formas 

de destrutividade, as eróticas incluídas, etc. (ZIMERMAN,1999). 

Salvador (2017) explica que, sobretudo no início da carreira, o terapeuta se 

cobra o tempo todo, seja frente às desistências ou na busca por mobilizar o paciente para 

que o processo leve a mudanças reais e significativas. Neste percurso é comum que o 

analista se questione a respeito de tudo que envolva sua ocupação, experimentando as 

mais variadas formas de angústia e ao mesmo tempo fazendo o exercício de enfrentar 

sua própria angústia, o que é extremamente necessário, suspendendo suas certezas para 

evitar poluir a escuta. 

Em outra situação atendida por uma das alunas-terapeuta, constatou-se que o 

paciente, de 14 anos, demonstrava constantes exigências em relação ao mundo, mas sem 

mobilizar-se para mudanças. Seus pais se apresentavam falhos no momento de lhe 

atribuir responsabilidades e definir os papéis dos membros da família. O sujeito, então, 

parecia clamar por limites num momento decisivo do seu curso de desenvolvimento. 

Neste sentido, a terapeuta vivenciou uma angústia frente a não mobilização dos 

responsáveis, mesmo quando realizou apontamentos sobre a facilidade do adolescente 

em absorver e seguir as regras do atendimento clínico, assumindo uma postura 

participativa e adequada dentro do processo analítico. Frente a isto, os pais se 

restringiam a expressar sentimento de culpa, por vezes em decorrência de sua ausência 

por questões de trabalho, momento em que pareciam minimizar ações inadequadas do 

filho, como o hábito de fumar e beber em demasia. Assim, mesmo não aprovando tal 

conduta do filho, os genitores agem de forma a contribuir para sua imutabilidade, 

restando à analista desempenhar a função de castradora. Neste sentido, pode-se 

conjecturar que a angústia do analista, suscitada por ser colocado em certos lugares na 
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transferência, muito provavelmente está relacionada com a ideia de ser colocado em 

lugar de objeto (DORADO e CARREIRA, 2014). 

Zimerman e Bion, por sua vez, em várias oportunidades tratam sobre a 

importância da capacidade negativa, referindo-se à capacidade do terapeuta de tolerar 

não saber o que está se passando na situação terapêutica, aceitando e suportando a 

angústia gerada do fato de estar ignorante naquele momento. 

Esta seria uma das “condições mínimas necessárias” para se ter uma “adequada 

atitude psicanalítica” (SALVADOR, 2017). 

A necessidade de se possuir esta capacidade de suportar sua própria ignorância 

frente ao seu paciente pareceu configurar uma das principais fontes da angústia dos 

alunos-terapeutas, visto que, por vezes, estes se mostraram incapazes de fazê-lo. 

Exemplo muito claro disso pode ser encontrado em diversos relatos que possuem como 

ponto de convergência a inabilidade dos analistas em lidar com o silêncio de seus 

pacientes, que surgia como um fator desestruturante no início do processo. Apesar do 

conhecimento teórico e das orientações de como proceder com o manejo adequado 

dentro do setting, os estagiários, por vezes experimentavam intenso desconforto quando 

seus pacientes se calavam por alguns instantes, frente ao que procuravam preencher este 

silêncio com perguntas e pontuações, de modo a sanar sua própria aflição. Estas 

tendências por parte dos acadêmicos, afinal, ao longo dos atendimentos, foram 

gradativamente substituídas por uma postura de respeito às pausas reflexivas dos 

pacientes e manejo às pausas resistenciais, resultando em uma comunicação mais clara e 

uma melhor organização do fluxo de associações. 

Importante, também considerar o fato de que cada caso atendido possui suas 

peculiaridades que irão repercutir na forma como o terapeuta atua sobre aquela situação. 

A exemplo disso convém pontuar sobre a experiência de uma das estagiárias junto a um 

processo de avaliação neuropsicológica em uma criança de 07 anos, momento em que a 

acadêmica foi impelida a contrabalancear a angústia gerada por seu próprio 

desconhecimento inicial sobre o caso, com uma intensa preocupação por parte dos pais 

da criança que, frente a um diagnóstico TDAH (Transtorno de Atenção e 

Hiperatividade), clamavam por uma melhor compreensão sobre a condição do filho e 

pela não exposição do caso. Constatou-se, ainda neste caso, que a instituição de ensino, 

na qual o paciente estava matriculado, parecia não estar preparada para atender a 

demanda em questão. Averiguou-se, também, acrescida dificuldade de comunicação 

junto ao médico neurologista, que há alguns anos presta atendimento ao paciente em 
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discussão, além dos evidentes comportamentos de difícil manejo que eram apresentados 

pela criança, como conduta opositora, agressividade e dificuldade de socialização, que 

surgiam como obstáculos ao processo avaliativo e dificultavam a interação por parte da 

terapeuta, limitando o uso de ferramentas para a avaliação e análise neuropsicológica. 

Para tanto, a respeito desta demanda e dos processos de atendimento infantil, de 

um modo geral, sabe-se que 

“A terapia de uma criança é um desafio onde o terapeuta pode passar por 

momentos de angústia, pois torna-se continente de uma série de projeções, 

identificações e identificações projetivas intensas. Necessita mergulhar em seu mundo 

de fantasia, brincar, se disponibilizar como um objeto transicional, tolerar e dar vazão à 

agressividade geralmente contida e controlada em outros ambientes e relacionamentos 

(RAMOS, 2010, p. 13).” 

Machado (2008) comenta, então, que o sentimento de angustia é, para Freud, 

uma reação ao perigo da perda do objeto, enquanto para Lacan é representada pela 

presença do objeto real. O fato é que tal fenômeno é um produto da relação mantida 

pelo par terapêutico que ocorre dentro do campo analítico, um conceito surgido na 

década de 1960 a partir da investigação que identificou a ocorrência de um campo 

dinâmico entre a “díade analítica”, ou seja, “uma situação entre duas pessoas que 

permanecem inevitavelmente ligadas enquanto compartilharem a situação analítica e 

estiverem envolvidas e um único processo dinâmico” (p. 9). Com isso, ambas as partes, 

analista e analisando, não poderiam ser entendidas isoladas, isso porque, no campo 

analítico, todas as estruturas presentes e que possam surgir baseiam-se entre os dois 

integrantes. (FERRO 2009) 

Freud (1937) aponta que em análise terminável e interminável, o efeito da escuta 

no campo analítico é um processo terminável referindo-se ao uso da habilidade de 

escuta do analista, sendo, porém, interminável no que se refere à capacidade adquirida 

pelo analisando de escutar-se. Ele segue afirmando que o processo analítico, envolve a 

instrumentalização da escuta analista em relação ao paciente e do paciente em relação a 

si mesmo. Sobre isso o autor Ferro (2009) fala: “os personagens da sessão são frutos de 

operações mentais realizadas pelo analista e pelo paciente, e refletem o funcionamento 

mental de ambos, bem como suas proe emoções, suas emoções e seus aspectos 

desconhecidos.” (2009, p.12) 

O psicanalista argentino, Hornstein (2003), ressalta a importância de trabalhar as 

relações entre intersubjetividade e clínica psicanalítica destacando o quão indispensável 
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é o suporte teórico do analista, sendo este que caracteriza e sustenta a práxis, pois é 

através do embasamento teórico que o analista percebe o paciente como ser psíquico, 

sustentando dessa forma sua escuta diante dele. 

Ainda segundo este autor, com o suporte teórico que sustenta a práxis do 

analista, este percebe o psiquismo como um sistema aberto, considerando assim que o 

mesmo produz e reproduz de forma continua efeitos de uma história, que implica 

colocar a escuta em um campo intersubjetivo, ou seja, no campo da transferência, porém 

mesmo que analista e analisando compartilhem do mesmo campo analítico, entre eles 

não há uma relação de simetria, pois é a habilidade de escuta do analista, dentro do 

campo que assegura a assimetria necessária ao processo (HORNSTEIN, 2003) 

Para Ferro (2009), no campo analítico, as mudanças são medidas através de um 

processo continuo de co-narração entre analista e analisado, fazendo com isso que 

ambos assumam personagens, desta forma, facilitando e colaborando para uma 

evolução. 

O analista desempenha a escuta da pulsão do analisando, que persiste na 

sustentação de cada palavra, juntamente com a da pulsão enfatizada em cada palavra, 

como também a vivência pulsional, repetida, reatualizada, determinado uma procura por 

satisfação. É através da escuta que o terapeuta mantém a transferência, não se 

confundindo com ela, não cedendo às solicitações constantes do paciente 

(HORNSTEIN, 2003). 

Hornstein (2003) pontua, ainda, que: É possível pretender que fórmulas simples 

permitam compreender o processo analítico? Não, analisar é hipercomplexo: escutar 

com atenção flutuante, representar, fantasiar, experimentar afetos, identificar-se, 

recordar, autoanalisar-se, conter, assinalar, interpretar e construir (2003, p. 105). 

Baseando-se nessa afirmação, pode ser citado novamente o autor Ferro (2009) 

que enfatiza que o terapeuta dentro do campo analítico se confronta com complicações 

das quais nem sempre está capacitado para lidar. 

E que quanto mais objetiva, real e dramática for a situação narrada pelo paciente 

mais o analista corre o risco de perder o encantamento mágico que colabora na 

transformação de potencialidades inicialmente desorganizadas a métodos possíveis de 

representação. 
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CONTRATRANSFERÊNCIA, CONSTRARESISTÊNCIA E RESISTÊNCIA DO 

ANALISTA 

Considerando então que as ditas complicações, surgidas no campo analítico, 

provêm de ambos os integrantes do par terapêutico, a pessoa do analista também está 

suscetível a experimentar sentimentos e situações que possam configurar obstáculos ao 

processo analítico. Para tanto, convém aprofundar a discussão frente aos conceitos de 

contratransferência e contraresistência e resistência do analista, tendo este primeiro 

surgido nos trabalhos de Sigmund Freud, mas melhor estruturado e ampliado dentro da 

teoria psicanalítica por outros autores. Sobre este fenômeno, enfatiza-se a importância 

do surgimento de sentimentos em relação ao paciente, pois isso permitiria compreender 

melhor sua vida e seus processos psíquicos conscientes e inconscientes. Porém na 

mesma correspondência, aponta a contratransferência como um “permanente problema” 

que precisa de resolução, pois pode representar uma resistência inconsciente do analista 

(ZAMBELLI, 2013). 

Segundo Zambelli (2013), é possível notar uma dualidade no conceito 

empregado por Freud. Em um primeiro momento o autor reconhece a 

contratransferência como emoções criadas no ambiente terapêutico, que possibilitam 

uma compreensão melhor do psiquismo humano. E em seguida a subjetividade do 

analista torna-se um problema a ser superado dentro do processo. 

Neste sentido, a contratransferência teria sido considerada pela psicanálise 

clássica como obstáculo e resistência inconsciente do analista frente ao processo. A 

psicanálise contemporânea, contudo, subverte esta compreensão ao aliar a 

contratransferência ao processo terapêutico. Para tanto, é essencial que o analista 

disponha de um processo de análise pessoal, além de supervisão, para manter a 

neutralidade necessária e não poluir o processo de análise dos seus pacientes. Isto 

porque “a análise pessoal é o ponto que marca mais fortemente a singularidade do 

percurso de formação do psicanalista (PEREIRA e KESSLER, 2016, p. 473)”. 

A perspectiva contemporânea sobre a contratransferência reconhece que o 

manejo dos sentimentos inconscientes do analista dentro do processo, é complicado e 

envolve questões pessoais. Porém, na presente compreensão o conflito transferencial 

torna-se parte da análise e o conceito ultrapassa a reação emocional do profissional com 

seu paciente, torna-se um instrumento (ZAMBELLI, 2013). 

Ferenczi, autor que mantém o termo de contratransferência e amplia a sua 

compreensão no contexto clínico, destaca a sensibilidade, a reação e a postura do 
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analista diante dos sentimentos contratransferenciais. Nessa compreensão, a 

contratransferência deve ser utilizada para evitar uma postura demasiadamente rígida ou 

distante. A contratransferência deve gerar empatia e compreensão (ZAMBELLI, 2013). 

Segundo Ferenczi ignorar os sentimentos contratransferenciais do analista, 

configura defesa e resistência, o que chamou de “hipocrisia profissional”. No entanto, o 

autor enfatiza a importância do analista lidar com seus afetos de forma autêntica e 

responsável (ZAMBELLI, 2013). 

Outra personagem importante no conceito apresentado é Paula Heimann. A 

autora introduziu ao termo um papel de instrumento clínico. 

(...) a diferença entre a relação analítica e as outras relações afetivas não está na 

presença de sentimentos e afetos em apenas uma das partes, mas sim na forma como 

esses sentimentos são vivenciados na relação e no uso que é feito desses sentimentos e 

afetos 

(ZAMBELLI, et al. p. 190. 2013). 

A partir dessa nova concepção do termo a relação analítica torna-se bilateral 

(paciente-analista) sendo que o segundo se torna participante ativo nessa relação. O 

analista recebe as projeções e deve retê-las e dominá-las com intuito de não envolver-se 

no jogo contratransferencial. Seu ego precisa ser capaz de tolerar os sentimentos sem 

censuras para que possa compreender e acompanhar os movimentos psíquicos de seu 

paciente. Por fim, compreende-se nessa perspectiva, que a sustentação da 

contratransferência enriquece a capacidade interpretativa do analista (ZAMBELLI, 

2013). 

Dentre os casos atendidos, foi possível perceber os efeitos da contratransferência 

em uma situação em que a estagiária, por vezes, foi impelida a desempenhar amparo 

materno a uma paciente de 08 anos, momento em que a criança lhe realizava constantes 

investidas afetivas, frente a que era comum à aluna-terapeuta sentir-se sobrecarregada e 

sufocada. Em outro caso, referente aos atendimentos prestados a um jovem de 19 anos, 

notou-se que o paciente apresentava dificuldade em expressar-se de modo mais 

autêntico, evitando demonstrar agressividade e, por vezes, desculpando-se 

excessivamente de suas ações. Neste sentido, a aluna-terapeuta se deparava com 

sentimentos de frustração frente à incapacidade do paciente de se permitir sentir o que 

se passava consigo e se expressar de modo mais intenso. 

Em outra situação, quando dos atendimentos a um paciente de 37 anos, a analista 

foi impelida, logo nos primeiros encontros, a cumprir algumas etapas da função de 
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maternagem sobre seu analisando, estando assim suscetível às intempéries da relação do 

paciente com sua mãe real. Frente a isto, a aluna terapeuta percebeu que, por vezes, o 

paciente tendia a ignorar, desvitalizar ou mesmo não aceitar o que lhe era dito, tal como 

procedia com sua própria genitora. Para tanto, como efeito contratransferencial desta 

relação, a estagiária sentia-se acuada e sem saber o que fazer, pois temia que nada que 

falasse ou perguntasse teria sentido para o paciente naquele momento. 

Considerando, então, os sentimentos gerados através da contratransferência, é 

possível que o analista experimente, em alguns momentos, do fenômeno da 

contraresistência que, por sua vez, é ocasionada por uma influência do analisado. 

Durante o atendimento o analista pode sentir-se confuso e apresentar hipertrofia ou 

atrofia de seus desejos. Sua memória e percepção são afetadas em razão dos ataques 

lançados pelo inconsciente de seu paciente, fazendo com que o profissional se envolva 

no jogo resistencial (ZIMERMAN, 1999). 

A contraresistência foi discutida com maior ênfase no livro de técnicas 

psicanalíticas de Racker (1960), outros autores a consideraram conjunta a 

contratransferência. Para Zimerman (1999), é importante fazer uma diferenciação 

conceitual entre a contra-identificação do paciente e a resistência do analista, uma vez 

que a resistência originada no analista se repete sistematicamente com outros pacientes, 

independentemente de suas características. 

Essa forma prejudica a análise, pois o profissional não consegue explorar as 

vivências do outro, por não suportá-las em si. Nesse sentido, nota-se que a pessoa real 

do analista influencia significativamente o processo analítico (ZIMERMAN, 2004). 

Bion, autor de grande importância no pensamento psicanalítico, reconhece todo 

processo de análise como uma interação vincular, para ele, tanto resistências, quanto 

contra resistências podem ser compreendidas como uma forma de vinculação. O que 

deve ser evitado são os conluios de recíprocas inconscientes que podem criar uma 

combinação muda no processo para evitar alguns assuntos e a mais prejudicial, quando 

ocorre a estagnação do desenvolvimento. Bion enfatiza, neste sentido, a importância de 

o analista perceber e trabalhar para resolver o problema (ZIMERMAN, 2004). 

A exemplo disso convém pontuar a respeito dos atendimentos prestado 

anteriormente, momentos em que este apresentava resistências em falar sobre assuntos 

mais específicos, como, por exemplo, seus sentimentos ou as contradições de seu 

discurso, frente ao que estagiaria tendia algumas vezes a permitir que o assunto fosse 

desviado ou não aprofundado, o que colaborava para a resistência do paciente. Este 
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mesmo paciente, em outras ocasiões, causava confusão na estagiaria com suas histórias, 

fazendo-a perder o foco do que lhe era contado ou, ainda, ficar com as funções de 

memória e atenção bagunçadas, sendo que em diversas situações a mesma pedia 

esclarecimentos sobre os fatos, momentos em que se constatava que o próprio paciente 

sentia-se confuso com seu relato. 

Em outro dos casos, uma das estagiárias se pôs a atender um paciente de 08 anos 

de idade, com diagnóstico de TDAH e hiperatividade, que se mostrava agressivo verbal 

e fisicamente, dificultando o contato e resistente ao vínculo, por vezes saindo do 

consultório, expondo comportamentos ao público do local, comportamentos velados 

pelos pais, por se incomodarem com a exposição do filho, pais estes que demonstram 

não trabalhar as questões de limite na educação do filho, que o aguardavam sempre do 

lado de fora da clínica escola. A aluna terapeuta, então, apesar de a cada sessão tentar 

relacionar comportamentos do paciente, as vivências passadas e eventos presentes que 

possam ser desencadeadores, compreendendo seu funcionamento, acabava por 

experimentar de inevitáveis sentimento de frustração e até mesmo ódio em relação a seu 

paciente. Sobre sito, sabe-se, então, que o ódio na contra resistência não deve ser 

negado, mas trabalhado em análise, devendo ser percebido e mantido à parte do 

atendimento, sendo utilizado em futura interpretação, mantendo a objetividade em 

relação ao paciente (WINNICOTT, 1947-2000). 

Considerando, então, as complicações encontradas pelo terapeuta, durante o 

processo analítico, é imprescindível que seja dada especial atenção àquelas que provêm 

do próprio analista. Petry (2008) aponta que Freud já expressava suas preocupações 

sobre a qualidade da escuta analítica e o que poderia atrapalhá-la. Neste sentido, Freud 

afirmou que o inconsciente do analista deve funcionar como receptor do que o 

inconsciente do paciente transmite, como uma transmissão telefônica, pois, a partir do 

que lhe for comunicado será capaz de reconstituir o conteúdo inconsciente que 

determina as associações livres do paciente. Logo, o analista não pode tolerar em si 

resistências, então, necessita passar por analise pessoal, pois, via de regra, assim como o 

paciente precisa seguir a associação livre, o analista deve manter atenção flutuante, na 

lógica de que, nada adiantaria o paciente buscar auxilio se o analista irá selecionar 

apenas o que deseja escutar. 

Leite (2006) aponta para o texto de Freud, que orienta que O psicanalista tem, 

assim, uma batalha tríplice a travar — em sua própria mente, contra as forças que 

procuram arrastá-lo para abaixo do nível analítico; fora da análise, contra os adversários 
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que contestam a importância das pulsões sexuais e querem impedi-lo de fazer uso delas 

em sua técnica científica; e, no tratamento, contra os pacientes, que a princípio 

comportam-se como os inimigos da análise [...] (FREUD,[1915,1914], 1999). 

Então, nesse sentido, Freud se preocupou em apontar para as vertentes de 

resistências à psicanálise, e para o quão complexo é tal tema, situando-o como fator 

constituinte do campo analítico. Lacan (1954-1955, apud Leite 2006) refere um 

aforismo, onde a resistência é sempre do analista, e localiza a fonte do problema na 

formação do analista, ou seja, mesmo que as resistências advenham dos pacientes, ou de 

contextos alheios a psicanálise, no âmbito na clínica, o fator determinante sempre há de 

ser a habilidade do analista em manejar as forças que procuram arrastá-lo para abaixo 

do nível analítico. 

Isto significa considerar que a efetivação da ética psicanalítica, capaz de 

subverter a lógica instituída no campo médico, articula-se, diretamente, ao trabalho com 

as resistências e à sustentação do desejo do analista. Então, as resistências seriam 

provenientes das identificações dos analistas com a medicina, pois surgiriam aí práticas 

pautadas nas demandas sócio institucionais, em detrimento da experiência do sujeito 

(LEITE, 2006). 

Leite (2006) retoma a noção de que a resistência à psicanálise demonstra para a 

existência de algo de ordem estrutural na forma de ação psíquica, sustentando pelas 

verdades do Eu, que impedem o aparecimento do não-saber, ou seja, da experiência 

inconsciente. Este mesmo autor comenta que Freud já apontou que o que sustenta as 

resistências à psicanálise é a preservação de certo grau de narcisismo, que pode 

expressar-se em confrontos ostensivos, como exemplo, atualmente os que acusam a 

psicanálise de falta de cientificismo, e há ainda formas mais sutis, que a privam do seu 

veneno, sendo possível misturar as técnicas psicoterápicas com os efeitos de uma 

práxis. Freud (1925) apud Leite (2006) ainda aponta que no que concerne às 

resistências, estas podem expressar a necessidade humana do mesmo, ou seja, a busca, 

através de uma imagem ou signo, algo que possibilite certa familiaridade que é 

produtora de conforto e de reassegura, que recusa o estranho e poupa o psiquismo de 

desprazer, pois, o que causa desprazer ao psiquismo exige trabalho devido as condições 

de incertezas que o conteúdo acarreta. E nesse sentido, 

A atividade psicanalítica é árdua e exigente; não pode ser manejada como um 

par de óculos que se põe para ler e se tira para sair a caminhar. Via de regra, a 

psicanálise possui o analista inteiramente, ou não o possui em absoluto. Aqueles que 
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empregam a psicanálise ocasionalmente entre outros métodos, não se situam em chão 

analítico firme (FREUD, p.237, 1933). 

Dentre os casos atendidos pelo grupo de estagiários, uma notória resistência do 

analista foi percebida quando uma paciente de 08 anos relatou à sua terapeuta sobre três 

tios seus, citando inclusive os respectivos nomes. 

Mais tarde, ao tentar recordar do atendimento, a estagiária percebeu que não 

conseguia evocar o nome de um dos tios de sua paciente. O fato é que o tio do qual a 

analista não recordava possuía o mesmo nome do irmão da estagiária, com o qual a 

mesma havia tido uma discussão mais cedo naquele dia. Neste sentido, é possível 

afirmar que um conflito pessoal atuou de modo a privar a aluna-terapeuta de uma 

informação fornecida por sua paciente. 

Em outro momento, esta mesma estagiaria soube que outra paciente sua, de 28 

anos, estava grávida, frente ao que a analista experimentou de imprevisíveis sentimentos 

de decepção e raiva. Após refletir sobre, a estagiaria concluiu que tais reações 

correspondiam, para além de algumas limitações pessoais, com uma experiência 

passada na qual prestou atendimento a inúmeras gestantes, num campo de estágio 

anterior. Neste sentido, a perspectiva de retomar assuntos relativos à gestação lhe gerou 

desconforto, sobretudo, porque, em sua percepção, esta seria uma temática repetitiva. 

Outra situação que pode ilustrar uma resistência provinda do analista ocorreu em 

um dos atendimentos prestados por um aluno-terapeuta a uma jovem de 19 anos. Neste 

caso, a paciente possuía um histórico de vida no qual algumas figuras masculinas 

importantes haviam se afastado, frente ao que a paciente verbalizou que “todas as 

figuras masculinas da minha vida me abandonam!” (sic). Neste momento, o estagiário 

lançou mão da pergunta: “mas como é a relação com as figuras masculinas que não te 

abandonaram” (sic), numa tentativa de referir-se ao padrasto da paciente, mas que, 

afinal, poderia muito bem ser entendida como uma tentativa do analista referir-se a si 

próprio, como se pretendesse, assim, se auto intitular uma figura masculina relevante 

para sua paciente naquele momento. Para tal, ao se aperceber desta possibilidade de 

interpretação, o analista fez questão de especificar a pessoa a quem se referia em sua 

pergunta, num movimento que, afinal, pode estar a serviço tanto de uma dificuldade 

pessoal do analista em se vincular às pessoas, como a um medo de que pudesse, naquele 

momento, soar presunçoso. 

Portanto, de maneira geral, entende-se o sujeito que se dispõe a ocupar o papel 

de analista do par terapêutico deve estar preparado para tal, uma vez que uma postura 
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inadequada pode influenciar negativamente no curso do processo analítico. Logo, lhe é 

reservado algumas orientações que, afinal, configuram as condições mínimas para o 

desempenho de seu trabalho. Ao analista, então, cabe a abstinência, ou seja, identificar e 

aceitar o que é do outro e o que é seu. Saber mediar o seu próprio desejo em relação à 

análise e entender que a evolução do caso não admite garantia, mesmo ambos estando 

implicados no processo, visto que uma “relação de implicação recíproca entre o ato 

analítico e o analista nos permite chamar didática a análise na qual um analista se 

produz (VEGH, 1991, p. 68).” 

 

CONCLUSÃO 

Através desta discussão se pretendeu explanar sobre o exercício do estágio em 

contexto clínico mediante a relação construída pelos componentes do par terapêutico, 

com especial ênfase às ressonâncias disso sobre os acadêmicos, ora analistas, quando 

frente a situações adversas ou inusitadas, que lhes possibilitaram experimentar 

manifestações afetivas das mais variadas, dentre as quais se encontram os sentimentos 

de angustia. 

Convém justificar que a escolha deste tema se deu, justamente, em função de 

estes sentimentos serem compartilhados pelo grupo de trabalho de um modo geral, visto 

que, com pouquíssimas exceções, estes estavam, naquele momento, tendo seu primeiro 

contato com a prática clínica. Para tanto, foi necessário que estes experimentassem da 

relação terapêutica de modo a, gradativamente, encontrarem meios de lapidar algumas 

das qualidades indispensáveis ao terapeuta em formação. 

Importante, ainda, mencionar a extrema necessidade de os atendimentos serem 

amparados por encontros semanais de supervisão, momento em que, através do diálogo 

entre o grupo, supervisionado por uma profissional com maior experiência e expertise 

na área, os acadêmicos puderam expandir sua compreensão sobre seus pacientes e 

definir ferramentas e caminhos a serem seguidos, enquanto aprendiam a moderar a 

forma como colocavam a si próprios dentro de um setting terapêutico. 

Neste sentido, constatou-se um significativo amadurecimento individual e 

coletivo por parte dos estagiários, seja na relação com seus pacientes, onde se 

posicionam de forma mais autônoma, ou na forma como integram o grupo de trabalho, 

criando um contraste muito claro entre quem eram quando dos seus primeiros 

atendimentos e quem são hoje. 
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Estas mudanças, tão notórias e ocorridas no curto prazo de quatro meses, apenas 

reforçam a veracidade daquilo que a literatura firma quando discorre sobre o inevitável 

e contínuo processo de construção e aprimoramento do terapeuta e de suas 

competências, visto que, quanto mais se percorre, mais se enxerga a necessidade de 

seguir andando. Os analistas são, então, de um modo geral, como andarilhos em busca 

de novas descobertas em uma jornada nômade através do território das relações 

humanas, conquistando aquisições pessoais e profissionais que vão se incrementando 

em seu processo de amadurecimento. 
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Resumo 

O presente artigo visa realizar uma breve revisão teórica acerca dos fatores de risco e 

proteção vinculados ao processo de envelhecimento, e como as Universidade Abertas da 

terceira Idade (UNATIs) podem contribuir para uma melhor qualidade de vida na 

terceira idade, trazendo dados sobre a UNATI localizada no município de Pato Branco – 

Paraná, que até o momento está associada à instituição de ensino superior Faculdade de 

Pato Branco (FADEP). 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Fatores de risco e Proteção; UNATI. 

 

Abstract   
The article aims to realize a brief theoretical revision about risk factors and protection 

factores linked to the aging process, and how Third Age Open University (the acronym 

in Portuguese is UNATI) can contribute to a better quality of life on the third age, 

bringing datas about the UNATI located in county of Pato Branco - Paraná, than until 

this moment is associated with higher education institution Faculty of Pato Branco (the 

acronym in Portuguese is FADEP). 
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Resumen 

El presente artículo tiene por objeto realizar una breve revisión teórica acerca de los 

factores de riesgo y protección vinculados al proceso de envejecimiento, y como las 

Universidades Abiertas de la tercera Edad (UNATIs) pueden contribuir a una mejor 

calidad de vida en la tercera edad, trayendo datos sobre la UNATI en el municipio de 

Pato Branco - Paraná, que hasta el momento está asociada a la institución de enseñanza 

superior Facultad de Pato Branco (FADEP). 

 

Palabras clave: Envejecimiento; Factores de riesgo y protección; Unati. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Almeja-se no decorrer desse artigo trazer algumas informações que são 

pertinentes às condições e qualidade de vida com a chegada ao envelhecimento, tendo 

em vista, que a população idosa apresenta constante crescimento e seguindo o mesmo 

norte, vem a preocupação com a manutenção desses idosos. Preocupação que vem 

acompanhando a evolução das faixas etárias em nosso país. Haja visto, que nos anos 60 

o Brasil apresentava-se como um país jovem, com porcentuais de pessoas idosas 

bastante reduzido, não atingindo nem 10% da população da época. A partir de então, 

passa-se a buscar mecanismos que oportunizassem condições de visibilidade, meios 

sociais e educacionais para esse público, prevenindo-os dos possíveis isolamentos, 

tendo em vista, que as ações presentes na época, tinham cunho assistencial de apoio a 

necessidades básicas e precisava contemplar também os idosos saudáveis, oferendo a 

estes, participação, convivência e sobrevivência, não apenas física, mas que vise manter 

os idosos em condições saudáveis como um todo.  

As UNATIs brasileiras buscaram na Europa apoio para essa demanda, nos anos 

60 a França apresentava-se como origem das UNATIs no mundo, denominadas como 

Universidades do Tempo Livre, nome que enfatizava os objetivos propostos pelas 

universidades, ou seja, ocupar o tempo livre com eventos e atividades culturais e sociais 

entre o público de aposentados. No Brasil a primeira instituição ou programa voltado 

para o público idoso, foi na universidade Federal de Santa Catarina, chamado de NETI – 

Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Considerado o primeiro programa brasileiro 

similar a universidades abertas. Apenas em 1990, a Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas no estado de São Paulo, inicia um programa similar ao modelo da 

Universidade de Ciências Sociais de Toulouse, implantado inicialmente na França pelo 
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professor Pierre Vellas. (Cachioni, Ordonez & Silva, 2016; Inouye et al, 2018; Fenalti 

& Schwartz, 2003). 

Dentre os diversos projetos propostos com a ascensão da gerontologia e afins, as 

Universidades Abertas à Terceira Idade (UNATIs) surgem como forma de 

implementação de recursos, de modo a sanar a demanda de projetos sociais e 

educacionais para o público idoso. Logo após ocorrer a primeira Assembleia Mundial 

sobre envelhecimento em Viena no ano de 1983, fato que deu grande evidência e 

incremento por grande parte das instituições que se voltaram para a terceira idade como 

objeto de atenção e investimento, tanto que, hoje as instituições particulares aparecem 

como as que mais investem nesse seguimento. 

As universidades têm aberto uma opção para pessoas, que pelas suas 

experiências vividas ao longo da vida, sejam através de conhecimentos científicos ou 

apenas pelo privilégio de ter presenciado momentos passados que refletem o presente e 

podem contribuir socializando conhecimentos com os demais acadêmicos que buscam 

bases para suas formações profissionais. A UNATI é uma oportunidade que permite 

absorver pessoas que tem muito a oferecer à sociedade e que não participando desses 

projetos tornam-se pessoas que muitas vezes se passam por situações que prevalecem a 

falta de rotina e consequentemente falta do que fazer, fazendo com que busquem 

alternativas que os motivem e possibilitem ter participação ativa e preencham os 

possíveis espaços de tempo ociosos, característico do público das UNATIs. 

Todas as universidades que desenvolveram este projeto ganharam ou estão 

ganhando qualidade pela troca entre os iniciantes e os veteranos. A UNATI tem uma 

ideologia de troca de experiências, além de dar uma chance aos idosos que de alguma 

forma não teriam possibilidade de vivência de determinadas atividades. Atividades 

desenvolvidas, danças, canto e discussões sobre diversos assuntos, contemplando 

também, atividades físicas e ao ar livre.  

O Processo de Envelhecimento 

O envelhecer tem se tornado um fenômeno observado não unicamente sob o viés 

científico, mas também pelo senso comum. O que ocorria apenas em países 

desenvolvidos tem acontecido nos países em desenvolvimento, como por exemplo no 

Brasil, com a queda da mortalidade na década de 1940 e da natalidade na década de 

1960, tem-se como resultado uma sociedade prioritariamente idosa. O aumento da 

expectativa de vida continuará a ocorrer devido ao avanço nas áreas de engenharia 

genética e biotecnologia. No século XX a expectativa média de vida de um brasileiro 



88 
 

era de 33 anos sendo que nos dias atuais pode-se viver até os 95 anos, ou seja, à medida 

que a medicina avança novas condições são criadas para um envelhecer prolongado. É 

preciso pensar em que condições a população está envelhecendo, pois as doenças 

crônicas e degenerativas também crescem de acordo com o aumento da população idosa 

(Lizardo, Gorini & Silva, 2006; Veras, 2003). 

A separação das fases do desenvolvimento se dá no século XIX pela necessidade 

de começar a diferenciar as etapas de vida do ser humano. A idade do sujeito se torna 

algo importante para classificá-lo dentro da sociedade moderna definindo boa parte de 

seus papéis, e a velhice passa entrar nessa classificação com influência da medicina, que 

olha para as patologias do corpo envelhecido e para a morte como algo a ser evitado a 

todo custo. Surge então a gerontologia e a geriatria, como área teórica e de atuação 

respectivamente, para desvendar a fase considerada nova a partir do momento em que se 

torna comum chegar em uma idade avançada. Os aspectos psicossociais são pensados 

mais tarde, a partir do século XX nos anos 60, surgindo então novas nomenclaturas: 

terceira idade, melhor idade e a extinção da palavra velho para se referir ao idoso. A 

partir de um olhar completo e biopsicossocial para o processo de envelhecer se pensa 

em novas maneiras de inserir a população idosa no convívio social (Silva, 2008). 

Apesar da ideia estabelecida de que todos irão chegar até a terceira idade esse é 

um assunto delicado e temido por boa parte da população. Parte dessa visão negativa 

sobre o envelhecer vem como reflexo de uma sociedade capitalista que coloca como 

saudáveis ativas e produtivas as pessoas jovens, deixando de lado o idoso que já não 

produz nada considerado útil. Ainda há um forte estigma sobre a velhice, como se nessa 

fase existissem apenas perdas biológicas e nada mais estivesse passível de mudança, 

sendo um período da vida onde o ser humano permanece estagnado esperando a morte. 

Dá-se a entender que a qualidade de vida na velhice seria a falta de indicadores que a 

sinalizem. Se comparado a sociedades orientais essa forma de ver o mundo coloca o 

velho como ultrapassado e esquecido, enquanto do outro lado do globo os mais idosos 

são considerados fonte de sabedoria e experiência de vida (Schneider & Irigaray, 2008; 

Borges, Farias & Flores, 2009).  

A velhice não é apenas uma questão de idade. A cronologia, que seria a 

quantidade de anos que se viveu, é apenas um dos fatores biopsicossociais do ser 

humano. Pensando-se na idade biológica surgem questões físicas e de maturação, a 

social é definida de acordo com o papel que o sujeito desenvolve e a expectativa que a 

sociedade possui para com ele e a idade psicológica envolve a cognição e questões 
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como bem-estar e capacidade de resiliência. Um mesmo indivíduo pode ter diversas 

idades diferentes e vale ressaltar que todas podem trazem sofrimento ao indivíduo, por 

exemplo, se o sujeito se sente fora de seu tempo social e não cumpre as expectativas que 

deveria para sua idade pode se sentir deslocado. Envelhecer vai muito além do processo 

biológico ao qual se acostumou a levar como verdade, paradigma esse que querendo ou 

não, ajudou na criação do tabu existente com a terceira idade (Lima, Moraes & Moraes, 

2010; Schneider & Irigaray 2008). 

O ser humano tem uma limitação quanto à duração máxima de sua vida, sendo 

algo esperado que aspectos de sua saúde sejam alterados com o tempo. Torna-se 

importante manter-se ativo e não deixar de fazer coisas que tragam qualidade de vida e 

a sensação de felicidade só por que se está velho demais. Há alguns déficits comuns que 

acometem essa fase da vida, como a falta de memória, diminuição velocidade no 

processamento de informações, e problemas na fala podendo afetar a vida do sujeito, 

que terá dificuldades em tarefas que antes lhe pareciam fáceis e cotidianas (Lima, 

Moraes & Moraes, 2010). Neri (2004) traz como crítica algumas questões sobre as 

teorias do desenvolvimento que já não abrangem a demanda dos dias atuais. Com o 

aumento da população idosa surgem novos problemas a serem explanados, sendo que 

quanto mais se vive maior a probabilidade de passar por situações de doenças, déficits 

ou transtornos que ocorrem na velhice. Envelhecimento e desenvolvimento são 

processos que acontecem simultaneamente, ao passo que a premissa básica é ao tornar-

se mais velho também se surjam novas etapas de desenvolvimento. 

Envelhecer também pode significar possuir um maior conhecimento de questões 

pessoais e maior capacidade de resolver problemas. A inteligência cristalizada, que seria 

o conhecimento acumulado em uma área em especifico, é um grande fator para que a 

sabedoria, algo admirado socialmente em pessoas mais velhas, venha a se desenvolver. 

Apesar de ser um fator positivo esse tipo de inteligência pode fazer com que o sujeito 

fique preso a ideias antigas e não consiga pensar em resoluções novas para seus 

problemas, fixando-se em regras imutáveis que não permitem a evolução das ideias. Se 

bem resolvidas essas capacidades propiciam o amadurecimento psíquico (Lima, Moraes 

& Moraes, 2010). 

O envelhecimento saudável não pode ser fechado em um diagnóstico com 

critérios exclusivamente quantitativos, pois são múltiplos os fatores que o influenciam, 

havendo várias maneiras de viver bem e de categorizar o que significa bem-estar e isso 

dependerá da subjetividade do sujeito. É errado colocar o envelhecimento bem-sucedido 
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como uma meta a ser alcançada, visando apenas à ausência de doenças físicas. O ser 

humano está em constante mudança e passa por vários ciclos durante sua vida e a 

terceira idade nada mais é do que uma das fases de desenvolvimento onde há sim perdas 

que não podem ser negadas, pois advém do próprio processo de envelhecimento. Dentre 

as áreas mais afetadas a cognição pode sofrer mudanças significativas, mas isso não 

quer dizer que o idoso deixará de ser capaz de realizar atividades que possam exigir de 

níveis cognitivos mais complexos. Como em qualquer outra fase do desenvolvimento 

pode-se criar estratégias e maneiras diferenciadas, os chamados mecanismos 

compensatórios, que irão auxilia-lo a enfrentar esses novos desafios (Argimon, Fortes & 

Portuguez, 2009; Neri & Teixeira, 2008). 

Foroni & Santos (2012) trazem o conceito de fator de risco como sendo tudo 

aquilo que expõe o sujeito a algo considerado negativo para ele e que dificulta sua 

condição de atingir a totalidade de sua fase de desenvolvimento da melhor maneira 

possível, abordando que sujeitos diferentes podem reagir de maneira diferente às 

mesmas experiências de vida, algo considerado ruim para uma pessoa não 

necessariamente é vista da mesma forma por outra. Já indo por um caminho contrário os 

fatores de proteção são aqueles que previnem o aparecimento desses fatores negativos 

ajudando o sujeito a lidar de maneira saudável com situações que possam parecer 

desagradáveis, como o aparecimento de doenças ou a perda de um ente querido. 

A depressão, percebida com frequência exacerbada na última década, tem 

aumentado na população idosa, sendo que os principais influenciadores para o 

desenvolvimento da doença são o sentir-se só e sem utilidade, lembranças negativas do 

passado, a falta de investimento em si e no próprio futuro e o afastamento ou perda de 

pessoas que foram importantes. O número de suicídio entre a população idosa aumenta 

juntamente com os casos de depressão e os fatores mais relevantes apontados quando se 

acontece um caso de suicídio são os conflitos familiares e conjugais. A maneira com 

que o idoso lida com a aposentadoria se mostra tanto como um fator de risco quanto de 

proteção, sendo uma fase que exige adaptações em diversos contextos de sua vida 

(Leandro-França & Murta, 2014). Um fator de risco que se mostra por causar impactos 

notáveis na vida do sujeito é a Doença de Alzheimer, que tem maior probabilidade de 

surgir com o aumento da idade e fatores genéticos (Lima, 2006). 

O desengajamento da vida em sociedade pode ser grande fator de risco quando 

se fala do envelhecimento. Boa parte das pesquisas mostra uma diminuição gradativa 

das relações interpessoais ao passar dos anos, sendo que o círculo social do idoso se 
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restrita até um ponto em que apenas as pessoas mais importantes e significativas 

permanecem junto da pessoa. O estilo de vida que vem como um fator de proteção, 

principalmente se levado em consideração a importância que o contexto social e a vida 

ativa em sociedade possuem, algo que ainda não está clarificado para a maioria da 

população que tem um padrão de tornar o idoso invisível (Neri et al, 2009). 

As atividades de estimulação apresentam-se como fator de proteção importante 

para a preservação da cognição durante o passar dos anos sendo que, juntamente das 

atividades ocupacionais e de lazer, impactam positivamente na vida social do idoso. 

Estudos demonstram que o sedentarismo está ligado a déficits cognitivos que aparecem 

duas vezes menos em idosos ativos (Foroni & Santos, 2012). Outros fatores que 

propiciam bem-estar podem estar vinculados à autonomia e capacidade de controlar sua 

vida, não deixando que terceiros façam tudo para o idoso. Cuidar da própria saúde tanto 

física quanto cognitiva e manter relações sociais saudáveis também entram como 

importantes (Neri, 2004). 

Percebe-se, de acordo com pesquisas, que há grande influência de gênero, 

escolaridade e idade quando se trata de engajamento em atividades sociais. As mulheres 

tendem a ter mais atividades e a serem mais participativas em relação aos homens, 

fazendo as tarefas de casa, serviço voluntário, cuidando do cônjuge ou dos netos. Já o 

homem participa mais de atividades físicas. Isso acaba por refletir a construção social e 

os papéis de gênero fortemente impostos desde o nascimento se perpetuando na velhice. 

De acordo com a escolaridade percebeu-se que quanto maior o nível de formação maior 

o interesse pela busca dessas atividades. Algo interessante, e que reafirma a influência 

desses papéis, é o fato de que a passagem do tempo afeta de maneira diferente os sexos, 

os homens demonstram ter maiores habilidades matemáticas e as mulheres demonstram 

maior facilidade com habilidades executivas (Lima, Moraes & Moraes, 2010; Neri et al, 

2009). 

Outra variável que pode estar relacionada à maior qualidade de vida é a 

resiliência, que de acordo com Ferreira (1975) apud Argimon, Fortes & Portuguez 

(2009) tem seu significado formado a partir de um conceito da física, onde uma energia 

ou corpo passa por um processo de deformação e volta ao estado anterior quando a 

força que exercia influência sobre ele cessa. Baseado nisso resiliência pode ser definida 

como a capacidade do sujeito de passar por situações adversas superá-las ou adaptar-se 

a elas, de modo que aquilo que o afeta passe a não trazer sofrimento, transformando sua 

maneira de pensar e encaram o problema. 



92 
 

“É importante salientar que a resiliência não pode ser considerada um escudo 

protetor, que fará com que nenhum problema atinja essa pessoa, a tornando rígida e 

resistente a todas as adversidades. Não existe uma pessoa que É resiliente, mas sim a 

que ESTÁ resiliente. Esse é um processo dinâmico, e as influências do ambiente e do 

indivíduo relacionam-se de maneira recíproca, fazendo com que o indivíduo identifique 

qual a melhor atitude a ser tomada em determinado contexto” (Angts, 2009: 255). 

Nota-se, com base em pesquisas, alguns fatores que podem estar ligados ao 

desenvolvimento da resiliência na terceira idade. A baixa escolaridade, a baixa renda e a 

falta de atividades de lazer estariam alinhadas a baixos índices de resiliência. 

Atualmente no cenário brasileiro grande parte dos idosos frequentou apenas o ensino 

fundamental, ganham no máximo dois salários mínimos e não tem acesso a atividades 

diferenciadas que atinjam esse público em específico, sendo que em suas respostas os 

idosos colocavam como principal atividade de lazer assistir televisão, participar de 

programas religiosos ou fazer trabalhos manuais dentro de casa, acabando por ser um 

cenário que não propicia o desenvolvimento da resiliência (Argimon, Fortes & 

Portuguez 2009). 

Quando o idoso sente a necessidade de procurar ajuda é pouco provável que 

procure serviços diferentes da área médica, que tem como foco o biológico. Problemas 

de origem física não são menos importantes, porém quando esse modelo 

medicalocêntrico é a única opção acaba-se limitando a possibilidade de ações, 

principalmente para uma população mais pobre que não tem acesso a clínicas 

particulares, sendo papel de programas sociais preencherem essas lacunas oferecendo 

serviços qualificados, trabalhando demandas de desenvolvimento de competências e 

recursos para o enfrentamento de vulnerabilidades individuais e ambientais (Leandro-

França & Murta, 2014). 

Vale ressaltar que não é apenas na área da saúde que se podem fazer 

intervenções com idosos, outros campos de atuação podem vir a contribuir de forma 

relevante. No caso do papel do psicólogo há ainda uma grande vinculação com o 

trabalho nos hospitais, porém se faz importante adentrar espaços diferentes, como os 

serviços sociais, instituições de longa permanecia e as próprias universidades da terceira 

idade onde as diversas áreas da psicologia podem oferecem sua própria contribuição. 

Alguns empecilhos para que isso aconteça se encontram na graduação, a falta de cursos 

específicos para essa faixa etária, o mito da inflexibilidade do idoso acerca de mudanças 

e a prática clínica como foco de boa parte dos estudantes, que se torna algo inviável 
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para uma população mais pobre ou sem condições de pagar por um tratamento (Neri, 

2004). 

Dentre as estratégias de saúde oferecidas tanto pelo governo como nas 

instituições privadas há a possibilidade de intervir em três níveis, o primário que foca na 

prevenção, o secundário que atua quando há indícios de algum problema e o terciário 

que trabalha quando o fator de risco já está presente e afeta a vida do sujeito. Todas se 

mostram de extrema importância quando se fala em saúde do idoso, porém o 

investimento na prevenção primária acabaria reduzindo os casos e não apenas 

“remediando” a doença (Leandro-França & Murta, 2014). 

Um número significativo de pesquisas trazem resultados positivos sobre a 

implementação de programas educativos que trabalhem com o público da terceira idade, 

as chamadas UNATIs, sendo eles: saúde e bem-estar, satisfação com a vida, suporte 

para enfrentar as dificuldades do processo de envelhecimento, aprender novas 

habilidades adquirindo conhecimento, criação de espaços novos para a socialização e de 

novas relações de amizade, desenvolvimento da criatividade e possui influência no que 

se refere ao aparecimento da depressão. Os déficits inerentes da condição dessa fase 

podem ser amenizados pela participação nesses espaços (Cachioni, 2012). As principais 

motivações para a entrada na Universidade da Terceira Idade foram apontadas em uma 

pesquisa feita por Schwartz & Fenalti (2003) e entre elas estão a procura em conhecer 

pessoas novas, indicação de algum amigo, escapar do sentimento de solidão, a busca 

por atividades culturais e também por atividades físicas. De certa forma esses resultados 

refletem o pensamento dos idosos em querer participar de atividades diferentes. 

 Veras & Camargo (1995) apontam para as dificuldades da atualidade em se 

olhar para a pessoa idosa, a colocando de lado para não que elas não sejam vistas. Um 

exemplo disso são os asilos, atualmente tira-se o nome pejorativo chamando-os de Lares 

de Longa permanência, onde se institucionaliza o idoso para que o restante da sociedade 

não precise entrar em contato com o processo de envelhecimento. As universidades 

específicas para esse público trazem a possibilidade de intervenção sem ter cunho 

necessariamente médico, mesmo assim promovendo saúde ao integrar o sujeito em seu 

meio social e não o afastando o colocando novamente em seu papel de cidadão ativo. 

Azambuja (1995) aponta para a necessidade criativa do ser humano em ser algo, fazer 

algo e logo expressar esse produto, e esse desejo não se perde com o passar dos anos 

sendo necessário pensar em maneiras diferenciadas para que isso ocorra na terceira 

idade. 
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UNATI – Faculdade de Pato Branco 

O processo de envelhecimento com suas variáveis orgânicas e ambientais 

possibilita ampliar o processo da autoeducação. É notório que apenas há pouco tempo, 

com o aumento da população idosa, a sociedade reconheceu a necessidade e encetou 

propostas para ampliar a educação e qualidade de vida do idoso. Com o aumento da 

longevidade, surgem as primeiras iniciativas para oferecimento da qualidade de vida, e 

também da educação da pessoa idosa (Cachioni, Ordonez & Silva, 2016).  

As Universidades Abertas à terceira Idade desde o seu estabelecimento no 

Brasil, vem permitindo uma revolução cultural nas instituições de ensino. Através da 

convergência do conhecimento popular e cientifico, proporciona também diversas 

melhoras na qualidade de vida dos idosos (Cachioni, Ordonez & Silva, 2016). A partir 

do pressuposto supracitado, o estabelecimento da Universidade Aberta à Terceira Idade 

(UNATI) no município de Pato Branco, torna-se uma importante iniciativa que visa 

proporcionar o aumento da qualidade de vida, e dos fatores de proteção da vida da 

população idosa da região. 

A Universidade Aberta à Terceira Idade vinculou-se a Faculdade de Pato Branco 

(FADEP) no ano de 2001, por iniciativa de professores dos cursos de Pedagogia e 

Educação Física, com o apoio do Departamento de Cultura do município e empresários 

locais. O projeto inicial começou com aproximadamente cinquenta egressos, atualmente 

são cento e cinquenta idosos participantes. São ministradas atividades na área educativa, 

com auxilio e administração de professores da instituição, e exercidas pelos acadêmicos 

estagiários ou voluntários. O projeto parceria com a Associação Patobranquense de 

Ensino Superior S/C Ltda; Faculdade de Pato Branco – FADEP; Prefeitura Municipal 

de Pato Branco; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Departamento 

Municipal de Cultura e empresas de transporte da região (Fadep, 2018). 

Para ingresso na instituição, alguns requisitos são exigidos: ter no mínimo 55 

anos completos, e efetuar a matricula com os documentos necessários (documento de 

identificação, etc). Além disto, é solicitado que os idosos participantes tenham 

condições de saúde física e mental para a execução das atividades. O serviço ofertado é 

gratuito, e permite que além das oficinas, os idosos tenham acesso à biblioteca e outras 

áreas da instituição. Após o final de cada oficina, se a frequência de presenças das 

oficinas for superior a cinquenta por cento os participantes recebem certificação de 

conclusão. Dentre as atividades ofertadas estão oficinas, palestras e outras atividades 
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complementares, intercaladas durante dois semestres, anualmente. As atividades 

ocorrem nas terças e quintas feiras, das oito horas às onze horas da manhã, com 

encontros de duas horas e meia de duração (Fadep, 2018). 

O surgimento da extensão se deu pela necessidade de transmitir a bagagem 

cultural dos idosos para as próximas gerações. De modo a desmistificar a 

impossibilidade do desenvolvimento dos aspectos educacionais, cognitivos e de 

aprendizagem. Apesar das diversas modificações biológicas oriundas do processo de 

envelhecimento, não existem divergências sobre a necessidade da ocupação do tempo 

ocioso do idoso. O objetivo principal da educação oferecida é inclusão: possibilitando a 

perpetuação dos conhecimentos empíricos, bem como aumento na qualidade de vida da 

população (Fadep, 2018). 

Classificando a atuação da Universidade Aberta para a Terceira Idade, dentre os 

cursos que desenvolvem tais atividades mais recentemente estão: Enfermagem, Estética 

e Cosmética, Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Nutrição, 

Administração e Direito. 

Tabela 1  

Atividades executadas na UNATI no período de 2018 

Cursos Atividades Desenvolvidas 

Enfermagem Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; promoção de bem-estar e envelhecimento 

saudável; 

Estética Palestras e cuidados referentes a beleza; 

Educação Física Natação, ginástica, dança;  

Pedagogia Estimulação das cognições, desenvolvimento de habilidades acadêmicas; 

Psicologia Intervenções grupais e individuais (aconselhamento psicológico); 

Medicina Promoção e prevenção da saúde através de palestras; 

Nutrição Educação nutricional e alimentar; 

Fisioterapia Atendimento clínico, estimulação de habilidades (coordenação motora, equilíbrio, 

alongamento corporal); 

Administração Planejamento financeiro. 
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Enfermagem: Os estagiários do curso de enfermagem trabalham atividades de 

prevenção a saúde, tendo como exemplo, algumas doenças da senilidade, DSTs em 

idosos dentre outras patologias associadas ao envelhecimento. O objetivo das atividades 

promovidas por eles é de sempre sensibilizar o idoso sobre a importância da prevenção 

a saúde. 

Estética e cosmética: O curso de estética, em 2017 promoveu palestras sobre 

orientações de cuidados com a beleza e intervenções como maquiagem, sobrancelhas e 

hidratação facial. 

Educação Física: Os acadêmicos do curso de Educação Física desenvolvem 

atividades com os idosos da UNATI desde 2001, sendo que todas as atividades físicas 

são monitoradas por eles. As atividades promovidas são: Natação, ginástica, dança e 

esportes. Também são realizadas palestras como, por exemplo, no ano de 2018 ocorreu 

uma palestra sobre a importância e ação do exercício físico na prevenção das doenças 

crônicas degenerativas. O objetivo das intervenções dos estagiários do curso de 

Educação física é a promoção de saúde, assim sendo, os idosos têm contato com os 

mesmos em todos os encontros deles: terças e quintas feiras. 

Pedagogia: A frequência com que o curso realiza atividades com a Unati é de 

uma vez ao ano quando cursam a disciplina Pedagogia em espaços não-escolares. 

Dentre as realizações mais recentes estão o Projeto de Acolhimento ocorrido no ano de 

2017 com o intuito de estimular os idosos a participarem da comunidade acadêmica 

interagindo com o grupo do qual são integrantes, possibilitar ao idoso reconhecimento 

da importância do papel que possui na sociedade e da influência sobre as novas 

gerações e ampliação dos conhecimentos obtidos no decorrer da vida, compartilhando 

informações enriquecendo as vivências em família e no âmbito social. Já no ano de 

2018 foi desenvolvido o Projeto Inteligências Múltiplas na Terceira Idade: Motivando 

Talentos Unati, o qual teve por objetivo identificar as múltiplas inteligências em um 

certo grupo de idosos participantes de um projeto de Responsabilidade Social, no caso, 

participantes da Unati, refletindo sobre a prática e o desenvolvimento delas no dia a dia 

desenvolvendo atividades pedagógicas com as mesmas, apresentando e explicando a 

teoria de inteligências múltiplas sob a perspectiva de Gardner (1980) a qual envolve as 

sete principais inteligências. 
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Psicologia: Tal curso trabalha com os idosos no oitavo período visando o 

aconselhamento individual, com o objetivo de promover a saúde mental, ouvindo as 

queixas mais emergentes do paciente, clarificando para ele as possíveis contingências 

relacionadas a queixa fazendo com que ele note novas possibilidades de resolver o 

problema, trabalhando de uma forma mais focal, e se o acadêmico perceber necessidade 

há a possibilidade de encaminhar para a psicoterapia que está aberta a comunidade e que 

também é exercida pelos acadêmicos estagiários de Psicologia. Os encontros para o 

aconselhamento ocorrem uma vez por semana podendo ser na terça ou na quinta-feira, 

tendo 50min. de duração cada, ocorrendo aproximadamente cinco encontros com cada 

paciente e a possibilidade de serem atendidos três pacientes por estagiário em uma 

mesma manhã, já que é desenvolvido no horário em que os idosos já estão na faculdade 

facilitando também seu deslocamento até a clínica. 

Medicina: Este curso iniciou as atividades com os idosos à partir do segundo 

semestre de 2017, tais atividades foram vinculadas com as matérias que os acadêmicos 

possuem na grade curricular do segundo período do curso, sendo elas Raciocínio 

Clínico II e Piesc II (Práticas Integradas Educação Saúde na Comunidade), tendo como 

objetivo a promoção da saúde por meio da realização de palestras com o tema “idoso e 

risco cardiovascular” e desenvolvendo atendimentos em grupo em torno do mesmo 

tema. 

Nutrição: No curso de nutrição foram realizadas atividades para educação 

nutricional. Com objetivo de melhorar hábitos alimentares, de modo a melhorar seu 

perfil nutricional. As intervenções acontecem anualmente, a partir do segundo semestre.  

Fisioterapia: O curso conta com as matérias de Gerontofuncional, 

Cinesioterapia e desenvolvimento e aprendizagem motora, nas quais os acadêmicos do 

sexto período devem desenvolver semanalmente atividades com os participantes da 

Unati, como atendimentos na clínica, atividades de alongamento, coordenação motora e 

treino de equilíbrio, objetivando trabalhar a coletividade e tanto a coordenação quanto o 

equilíbrio dos idosos. 

Administração: O curso iniciou as atividades durante o ano de 2017. Foram 

trabalhadas questões relacionadas ao planejamento financeiro, pela necessidade de 

exercer um controle sobre os gastos. A demanda foi indicação do coordenador das 

atividades, e contou com a colaboração de estagiários egressos do curso de 

Administração.  
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CONCLUSÃO 

O envelhecimento é um processo global e inevitável, generalizado a todos os 

seres humanos. As variáveis biopsicossociais envoltas neste processo podem atuar de 

inúmeras contextos, tanto como fatores de proteção quanto de risco e o comportar-se 

também é fator decisivo já que não estamos passivos a determinações do meio. Deste 

modo, com ascensão das políticas públicas voltadas para a população idosa e o amento 

das atividades dirigidas para a qualidade de vida há uma possiblidade para a população 

idosa ter uma melhora nas condições que envolvem este processo. 

As Universidades Abertas da Terceira Idade (UNATI) atuam no âmbito 

educacional abrangendo fatores de proteção através do respectivo trabalho exercido. O 

desenvolvimento de estratégias apoiadas pelo conhecimento científico e envoltos nas 

inúmeras facetas do envelhecer, proporciona uma visão mais abrangente dos aspectos 

biopsicossociais que constituem o processo de envelhecimento. 

Sendo assim as UNATIs contribuem para a construção de uma visão do idoso 

como sendo um indivíduo de grande importância e que pode contribuir com a sociedade 

devido a sua experiência e conhecimento, sendo tratado como alguém que merece uma 

atenção especializada. Nota-se que a maioria das intervenções ocorrem separando o 

sujeito entre biológico, social e psicológico, focando em aspectos físicos e cognitivos, o 

que poderia ser ampliado, aderindo a novas intervenções que levem em consideração o 

aspecto integrado do ser humano.  

Pensando em intervenções no âmbito da psicologia podem ser desenvolvidos 

possíveis grupos terapêuticos ou encontros para maior conhecimento sobre aspectos que 

envolvem a mente levando em conta que o trabalho feito até então se dá principalmente 

de forma individual, o que pode fazer com que grande parte dos idosos não queiram 

participar por questões pessoais por ser algo ainda estigmatizado. Isso poderia se tornar 

diferente na medida em que o engajamento, que já possuem no grupo, aumente podendo 

se apresentar uma abertura maior quanto as atividades de cunho psicológico de forma 

geral. 
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Resumo 

Os diálogos entre a psicologia e a saúde pública têm se estreitado nos últimos anos, 

visando à consolidação da profissão em seus compromissos com a realidade brasileira. 

Este trabalho apresenta uma discussão das possibilidades de atuação do psicólogo no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Para isso, traz a portaria de criação, um 

percurso histórico das ações que permitiram a inserção do psicólogo na área da saúde e, 

especificamente, nesse espaço. Para tanto, procurou-se entender os principais fatores 

que favoreceram sua inserção nessas instituições, o processo interdisciplinar presente no 

trabalho e as formas de atuação e desafios do psicólogo na instituição. 

 

Palavras-chave: Família, NASF, psicólogo. 

 

 

Abstract   
The dialogues between psychology and public health have narrowed in recent years, 

aiming to consolidate the profession in its commitments to the Brazilian reality. This 

paper presents a discussion of the psychologist's possibilities of acting in the Family 

Health Support Center (NASF). For this, it brings the creation ordinance, a historical 

course of actions that allowed the insertion of the psychologist in the area of health and, 

specifically, in this space. In order to do so, we sought to understand the main factors 

that favored their insertion in these institutions, the interdisciplinary process present in 

the work and the ways of acting and challenges of the psychologist in the institution.  

 

Keywords: Family, NASF, psychologist. 
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Resumen 

Los diálogos entre la psicología y la salud pública se han estrechado en los últimos 

años, buscando la consolidación de la profesión en sus compromisos con la realidad 

brasileña. Este trabajo presenta una discusión de las posibilidades de actuación del 

psicólogo en el Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF). Para ello, trae la 

orden de creación, un recorrido histórico de las acciones que permitieron la inserción 

del psicólogo en el área de la salud y, específicamente, en ese espacio. Para ello, se 

buscó entender los principales factores que favorecieron su inserción en esas 

instituciones, el proceso interdisciplinario presente en el trabajo y las formas de 

actuación y desafíos del psicólogo en la institución. 

 

Palabras clave: Familia, NASF, psicólogo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É muito recente a história do psicólogo, inserido como profissional, no Brasil. 

Ensinos de Psicologia eram realizados desde os anos 30 em escolas de Educação, mas 

foi somente em 1962 – através da Lei Federal n° 4.119 – que a Psicologia passou a ser 

reconhecida como profissão, e apenas em 1964 regulamentada como formação e 

exercício profissional pelo Conselho Federal de Educação, com o Decreto n° 53.464, 

tornando o Brasil, um dos poucos países a adotar essa regularização (Dimenstein, 1998). 

 Com a regulamentação da profissão o psicólogo passou a atuar em quatro 

principais áreas, sendo clínica, escolar, industrial e magistério. A inserção dos 

psicólogos nos serviços públicos de saúde ocorreu no fim dos anos 70, com a proposta 

integrar a Psicologia com a Medicina e buscar a humanização aos atendimentos de 

pacientes com doenças infecciosas ou de causas ambientais (Martins & Júnior, 2001). 

Buscava constituir modelos mais alternativos do que os hospitais psiquiátricos 

possuíam, tendo redução de custos, visitas aos enfermos e possuía um atendimento mais 

eficaz, pois contava com o multiprofissionalíssimo. Portanto, foram dois os fatos de 

contribuição para a inserção dos profissionais da psicologia na saúde pública, um sendo 

a redução do atendimento privado, pois o país estava sendo afetado por crise, e outro 

sendo uma crítica a clínica tradicional de atendimento psicológico, pois não abrangia o 

fator social do qual o indivíduo é constituinte (Carvalho & Yamamoto, 2002). 

A primeira definição que surgiu sobre Psicologia da Saúde é graças aos 

esforços de Stone no ano de 1979, que dizia no seu livro “Psicologia da Saúde”, que 

esta área se conceitua como qualquer aplicação científica ou profissional de conceitos e 

métodos psicológicos, em todas as situações próprias do campo da saúde. Considerando 

o que Castro e Bornholdt (2004) trazem que a Psicologia da Saúde tem como objetivo 
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compreender como os fatores biológicos, comportamentais e sociais do ser humano, 

influenciam em sua saúde ou em sua doença.  

As organizações de saúde, como integrantes de um sistema, formam uma 

complexa rede, incluindo atributos constitucionais de população e território, estrutura e 

logística e modelos assistenciais e de gestão. A definição, limites e objetivos de um 

sistema de saúde são específicos para cada país de acordo com seus valores, definindo o 

sistema de serviços de saúde, caracterizando as formas de integração de saúde. No 

Brasil, o esse modelo de atenção à saúde é ajustado continuamente para atender o 

usuário de forma integral, com inclusão e ampliação de serviços, tanto para recuperação 

de saúde, quanto para prevenção e promoção (Castro & Bornholdt, 2004). 

Cabe esclarecer o uso dos termos “atenção básica” e “atenção primária”. O 

primeiro tem um sentido mais amplo, e compreende ações integrais que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. Essas ações correspondem à prática de vigilância 

da saúde do novo modelo de atenção preconizado pela legislação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), cuja efetivação é buscada através da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

(Brasil, 2006). Sendo assim, o termo atenção básica é empregado particularmente no 

contexto da saúde pública do Brasil.  

Já o termo atenção primária é intencionalmente utilizado e tem significado 

mais restrito, relacionado à saúde coletiva em ações de promoção e prevenção em 

Equipes de Saúde da Família (ESF) e pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). A atenção secundária é formada por serviços especializados em nível 

ambulatorial e hospitalar, intermediando a primária e terciária. Ela compreende serviços 

médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e 

emergência. E a atenção terciária se forma ao conjunto de terapias e procedimentos de 

elevada especialização, que envolvem alto custo, alta tecnologia, como oncologia, 

cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumato-ortopedia, 

neurocirurgia, diálise e otologia (Erdmann, 2013). 

A contribuição da Psicologia no âmbito da saúde, tem sido de extrema 

importância, para resgatar o ser humano para além de sua dimensão físico biológica e 

situá-lo num contexto amplo, de sentido e significado em suas dimensões psíquica, 

social e espiritual (Pessini & Bertachini, 2004). Para Mota et al (2006) o profissional 

psicólogo deve ir além das aparências, levando em conta os aspectos qualitativos 

presentes na vida paciente. Considerando que no processo do cuidado não bastam as 
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técnicas do profissional, mas é necessário também a capacidade de perceber e 

compreender o ser humano como ele está no mundo e sua história de vida.  

O psicólogo como profissional da saúde, deve observar e ouvir a linguagem 

verbal do paciente, pois ele, enquanto profissional, é quem mais pode oferecer no 

campo da terapêutica humana, a possibilidade de confronto do paciente com a sua dor e 

angústia, buscando superar da melhor maneira possível a situação de crise (Angerami-

Camon, 2001). Ainda, Trindade e Teixeira (2002), citam que os psicólogos que exercem 

sua atividade profissional em qualquer serviço de saúde, devem ter preocupações 

constantes com a qualidade dos serviços que prestam, observando também aspectos 

relacionais entre todos os envolvidos nas intervenções.  

Considerando a abrangência de possibilidades que o psicólogo visualiza no 

campo da saúde, este artigo terá como foco apresentar a atuação em um dos setores de 

saúde pública, a fim de aprofundar a temática, de modo a discutir as alternativas e 

dificuldades atuais. Considerou-se que na pesquisa atual e no ambiente médico, os 

psicólogos da saúde trabalham com diferentes profissionais da saúde, realizando 

pesquisa e promovendo intervenções clínicas. Além disso, pode-se afirmar que a 

Psicologia da Saúde, como a disciplina ou campo de especialização da psicologia, aplica 

seus princípios, técnicas e conhecimentos científicos para avaliar, diagnosticar, tratar, 

modificar e principalmente prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer outro 

relevante nos processos de saúde e doença. Sendo que, esse trabalho pode ser realizado 

em variados contextos, como: hospitais, centros de saúde comunitários, organizações 

não-governamentais e nas próprias casas dos indivíduos (Castro & Bornholdt, 2004). 

Quando se diz respeito à entrada do psicólogo nas instituições públicas de 

saúde, apesar de ter ampliado seu campo de trabalho, parece não ter alterado os modelos 

teóricos e práticos que fundamentam a atuação do profissional da psicologia. Logo, 

quando o psicólogo entra no setor público acaba reproduzindo o modelo médico-

assistencial privatista, tal modelo, acaba privilegiando as práticas médicas curativas, 

individuais, assistencialistas e especializadas, em detrimento da saúde coletiva (Santos, 

2010). 

Entretanto, para Souza et al (2013), a psicologia da saúde concentra o seu 

fundamento no modelo biopsicossocial, onde acaba por partir o modelo linear da saúde, 

de causa e efeito. Logo, a interação e integração de fatores biológicos, psicológicos e 

sociais relacionados ao processo saúde-doença, constitui-se como importantes 
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indicadores de como os sujeitos e os grupos enfrentam processos de adoecimento e 

aderem, ou não, ao tratamento médico. 

Conceituando a Psicologia da Saúde, afirma-se que ela pode ser considerada 

um conjunto de práticas que atuam em uma integração da saúde mental com a saúde 

física e social do paciente. Logo, trata-se de uma psicologia que considere a 

compreensão orgânica psicossomática, então, as especificidades da psicologia hospitalar 

nos detalhamentos de sua intervenção nas diferentes doenças apresentadas pelo 

paciente, e acima disso, uma psicologia que leve em conta a história do paciente 

(Angerami-Camon, 2009). 

Interdisciplinaridade 

O psicólogo, inicialmente, teve inserção preponderante nos contextos 

organizacionais, clínico e escolares; de modo incipiente, passa inserir-se na saúde 

pública, sobretudo, no contexto hospitalar. Porém, o polo de maior inserção é concebido 

à saúde mental, quando esses profissionais passaram a compor equipes 

interdisciplinares na nova ordenação da atenção, propiciada pelas conquistas dos 

movimentos das Reformas Sanitárias e Psiquiátrica brasileiras (Carvalho & Yamamoto, 

2002) 

Em vários países, onde as reformas psiquiátricas se sedimentaram sobre os 

pressupostos da desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos e da consolidação de 

bases territoriais do cuidado em saúde mental, a ênfase é atribuída a uma rede de 

cuidados que contemple a atenção básica ou primária. Acreditando que um grande 

número de problemas em saúde mental pode ser resolvido nesse nível de assistência, 

sem ter necessidade de serem referidos a níveis especializados do sistema de saúde. 

Ressalta-se então, a importância do desenvolvimento de ações preventivas e 

promocionais da saúde mental desenvolvidas na atenção básica (Nunes; Jucá & 

Valentim, 2007). 

Levando em consideração que a psicologia já vem há algum tempo buscando 

expandir seu campo de atuação, tentando ultrapassar a antiga categorização da 

psicologia clínica, organizacional e educacional, mesmo que, considere que as atuais 

práticas ainda estejam bastante entrelaçadas, percebe-se que na atualidade surgem novos 

contornos da atuação dos psicólogos. A psicologia da saúde é uma tentativa de se fazer 

uma nova dimensão da interdisciplinaridade. Uma forma de investir na humanização 

dos atendimentos realizados na área da saúde (Angerami-Camon, 2009). 
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Segundo Trindade e Teixeira (2002), o psicólogo pode participar de diversas 

atividades em um Centro de Saúde relacionado à atenção primária. Dentre elas, 

destacam-se: atividades de informação e educação para saúde em comunidades e 

diferentes grupos sociais; consultas psicológicas; programas de humanização dos 

serviços, acesso e atendimentos; cuidados continuados e reabilitação, programas de 

formação continuada, destinadas a outros técnicos, dentre outras. 

Para desenvolver a atenção integral à saúde que abranja a complexidade do 

processo saúde-doença, o trabalho interdisciplinar se torna uma real necessidade do 

profissional de saúde. O conhecimento e a prática interdisciplinares surgem como 

alternativas de se promover a inter-relação entre as diferentes áreas de conhecimento, 

entre os profissionais e entre eles e o senso comum, relacionando-se ao pensamento 

divergente que requer criatividade e flexibilidade – princípio da máxima exploração das 

potencialidades de cada ciência e da compreensão de seus limites (Böing & Crepaldi, 

2010). 

A saúde deve ser vista como ponto de partida e de chegada para a intervenção 

profissional. O saber interdisciplinar propicia ao profissional uma visão que transcenda 

a especificidade do seu saber, e sua atenção se torna ampla e contextualizada, 

possibilitando ao mesmo a compreensão das implicações sociais de sua prática, para que 

esta possa se tornar realmente um produto coletivo e eficaz (Böing & Crepaldi, 2010). 

 

Pensando psicologia na Saúde Familiar 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2009), as condições 

crônicas de saúde têm aumentado e no Brasil se agrava devido ao fato de ainda haver 

exclusão social em grande parte da população. Acesso às condições mínimas de vida 

como alimentação, moradia, educação e trabalhos dignos influenciam nas condições de 

vida e saúde da população. Assim, existem propostas para melhorar o modelo de 

atenção à saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) definiu pela ampliação na cobertura 

da atenção primária por via da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

No ano de 2006, no mês de março, por meio da Portaria N° 648 surgiu a 

primeira versão da Política Nacional de Atenção Básica que trouxe um progresso para a 

saúde pública, onde se instalou diretrizes especificas voltadas para cuidados com a 

saúde, onde o programa de Estratégia em Saúde da Família (ESF) trouxe uma ampliação 

dos serviços em saúde, aumentando a capacidade de resolução de problemas e 

diminuição de custos em saúde grave (Prado & Daltro, 2016). 
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No ano de 2008, mês de janeiro, através da Portaria N° 154 surgiu, para dar 

apoio às Estratégias em Saúde da Família (ESF), foram criados os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), sendo um programa que atua como complemento para as 

atividades da Atenção Básica de Saúde (ABS). As ações são desenvolvidas junto com 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também em áreas de Saúde da Família e não 

necessitam de um espaço físico fixo. Esses núcleos possuem equipe multiprofissional de 

diversas áreas e especialidades, compartilhando práticas de saúde, buscando solucionar 

problemas clínicos e sanitários, ampliando as ações das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e seu processo de trabalho deve ser criado junto com as equipes, podendo ser 

atendimentos compartilhados – domiciliar ou individual, com indivíduos ou famílias, 

que são encaminhados da Estratégia em Saúde da Família (ESF) (Sundfeld, 2010). 

 

Entendendo o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) possui três modalidades em 

vigor, onde busca atender a singularidade de características de cada município e sua 

população. A quantidade de funcionários em cada núcleo é a principal diferença. “O 

NASF 1 deverá estar vinculado a, no mínimo 5 equipes e no máximo 9 equipes de 

Saúde da Família. A modalidade 2 terá que estar vinculada a, no mínimo 3 e no máximo 

4 equipes de Saúde da Família. Já o tipo de NASF 3, deverá estar vinculado a, no 

mínimo 1 e no máximo 2 equipes de Saúde da Família” (Prado & Daltro, 2016). 

O NASF é constituído por uma equipe de apoio composta por profissionais de 

diversas áreas de conhecimentos, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, 

farmacêuticos, médicos acupunturistas, homeopatas e ginecologistas, entre outros, 

buscados de acordo com as necessidades de saúde e vulnerabilidade. Os diversos 

profissionais atuam em nove áreas de estratégia, sendo atividade física e práticas 

corporais; práticas integrativas e complementares; reabilitação; alimentação e nutrição; 

saúde mental; serviço social; saúde da criança, do adolescente e do jovem; saúde da 

mulher; e assistência farmacêutica, e conduzem os processos de trabalho através de três 

principais propostas, que são: o apoio matriarcal, a clínica ampliada e o projeto 

terapêutico singular (BRASIL, 2014). 

O apoio matriarcal consiste em integrar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) com a equipe de saúde da família, mediante o “compartilhamento de 

problemas, da troca de saberes e práticas entre os diversos profissionais de articulação 
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pactuada de intervenções.” (Brasil, 2014, p. 13). A clínica ampliada é entender que 

atendimentos são feitos em diversos ambientes e está a serviço da vida, se posicionando 

criticamente ao modo de fazer, produzindo efeitos nos modos de estar e ser no mundo. 

Ela exige do profissional saberes de diferentes campos de atuação, compreensão do 

processo saúde-doença e a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas. 

“Trata-se então de um modo de operar que busca produzir deslocamentos no cuidado 

tradicional em saúde, rompendo assim com uma prática curativista, individualizada e 

verticalizada.” (Brasil, 2009, p. 17). 

Já o Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de ações articuladas, destinadas 

ao homem individual ou coletivo, que se discutem em equipe. Este é convidado para 

participar do processo onde são discutidas as ações e as metas para tal. “Geralmente, tal 

procedimento é destinado a situações mais complexas, que necessitam de maior atenção 

das equipes.” (Brasil, 2014). Por isso é importante ter respeito à singularidade do 

indivíduo, ter responsabilidade profissional e construir vínculos entre equipe e usuários.  

 

Importância do psicólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Para entender a importância do psicólogo nos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) deve-se perceber que a atuação do psicólogo no campo de Saúde 

Pública se expandiu e se vê a importância de trabalhar com promoção e prevenção de 

saúde sem fins lucrativos e saindo do modelo de clínica tradicional e revendo as 

possibilidades de atuação. Nepomuceno e Brandão (2011) afirmam que o conceito de 

saúde é preciso ser compreendido sob um viés ampliado, considerando como as 

influências do meio social podem afetar a condição de saúde/doença de indivíduos e 

comunidades, podendo, então, ser possível delinear novos rumos e prática. 

No Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), aqui em foco, deve-se 

perceber que é necessário praticar um modelo de atenção à saúde ampliada que tenha 

progresso com práticas diversificadas e com a participação ativa do sujeito e da 

comunidade na criação de cuidados e saúde como uma geração. Nepomuceno e Brandão 

(2011), ainda trazem que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são espaços 

muito grandes para a psicologia, pois são diversas as demandas aqui encontradas, 

podendo ser realizadas visitas a domicílio; promoção de saúde, feitos através de 

atendimentos humanizados, atendimentos individuais, familiares, a cônjuges; grupos 

terapêuticos, atividades e palestras em escolas; grupos com idosos, gestantes, fumantes, 
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diabéticos, pacientes de saúde mental, etc; diagnóstico; acolhimento; palestras 

educativas e informativas; auxílio no planejamento familiar; etc. 

O Ministério de Saúde propõe que a organização dos processos de trabalho do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e da Estratégia da Saúde da Família (ESF) 

deva criar espaços de discussão voltados à gestão e à constituição de uma rede de 

cuidados. As reuniões e os atendimentos precisam constituir um processo de 

aprendizado coletivo, em uma perspectiva de se produzir saúde e de se ampliar a 

autonomia das pessoas. Além disso, ao se realizar a avaliação diagnóstica, é necessário 

considerar, não somente o saber clínico, como também o contexto subjetivo do 

indivíduo, sendo fundamental, também, definir a intervenção terapêutica, considerando 

a complexidade biopsicossocial das demandas de saúde que estão sendo referenciadas 

(Brasil, 2014). 

Segundo Dimenstein et al (2009), 3% da população necessita de cuidados 

contínuos em saúde mental em função de transtornos severos e persistentes, o que exige 

uma rede se assistência densa, diversificada e efetiva. Somando a isso, 

aproximadamente de 10% a 12% da população não sofre transtornos severos, mas 

precisam de cuidados em saúde mental, na forma de consulta médico-psicológico, 

aconselhamento, grupos de orientação e outras formas de abordagem. 

Ainda com base nos dados do Ministério da Saúde (2005), os problemas de 

saúde mental ocupam cinco posições no ranking das 10 principais causas de 

incapacidade no mundo. Atualmente, mais de 400 milhões de pessoas são acometidas 

por distúrbios mentais ou comportamentais e, em virtude do agravamento dos 

problemas sociais, há probabilidade de o número de diagnósticos ser ainda maior. A 

depressão tem sido tema frequente na área da saúde nas últimas décadas. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que 9,5% das mulheres e 5,8% dos homens passarão 

por um episódio depressivo num período de 12 meses, mostrando uma tendência 

ascendente nos próximos vinte anos (Dimenstein et al 2009). 

Autores como Conrad (2007) e Horwitz e Wakedield (2007) alertam para uma 

reflexão acerca dos números crescentes da depressão em análises estatísticas atuais, com 

base em critérios diagnósticos definidos pela quarta edição do Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentais, conhecido como DSM IV, de 1994, texto 

amplamente utilizado na área médica. Esses autores colocam em dúvida se há realmente 

um aumento do transtorno depressivo ou se o que está ocorrendo é um processo de 

medicalização de condições humanas antes tidas como normais. 
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Um indício do processo de medicalização – aqui entendido como o conjunto de 

mecanismos que levam a tornar médicos certos eventos ou problemas da vida cotidiana 

(Conrad, 2007) – é o aumento de cerca de 300% do número de casos diagnosticados de 

depressão entre os anos de 1987 e 1997. Houve um incremento na prescrição de 

medicamentos antidepressivos, com crescimento nos gastos com estes em 600% na 

década de 1990 nos Estados Unidos, já no Brasil, o aumento no orçamento público, na 

mesma década, para a medicação psicotrópica foi de 0,1% para 15,5% (Horwitz & 

Wakefield, 2007). 

Soares e Caponi (2011) falam que o tema é cada vez mais frequente, mas a 

forma como as falas individuais acontecem são diferentes dos relatos médicos. O 

autodiagnóstico é muitas vezes realizado, embora a explicação geralmente não seja 

baseada em sintomas ou distúrbios neuroquímicos, mas em fatos dolorosos, mais ou 

menos trágicos, ocorridos em suas vidas. Uma vez enunciado o diagnóstico médico, 

verifica-se uma ampla diversidade de tratamentos apresentados na mídia. Alguns 

propõem perdoar as pessoas, outros incluem estimulação cerebral com eletrodos, 

impulsos magnéticos e acupuntura. Diversas terapêuticas são levantadas, como 

exercícios físicos, placebo, até terapia com animais (ou robôs em forma de animais), 

além de psicoterapia. Contudo, a maioria dos tratamentos propostos inclui substancias 

químicas, desde antidepressivos, como inibidores de recaptação de serotonina, até 

medicamentos para tratamento de patologias intermediárias que causariam a depressão, 

consideradas transtornos ou situações de risco. O acompanhamento psicológico com 

esses e outros pacientes se mostra de extrema importância nos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), a seguir mostrar-se-ão as formas de atuação do mesmo. 

 

 

Formas de atuação psicológica no Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF): 

Atendimento individual 

Quando entende-se que a Psicologia clínica no Núcleo de Atenção à Saúde da 

Família (NASF) se constitui por profissionais motivados a auxiliar indivíduos em 

situações de sofrimento, não duvida-se que há lugar para sua inserção. Igualmente, 

verifica-se que o psicólogo clinico se define pelas atitudes e ferramentas que utiliza na 

sua atuação, traçando sua direção através de escutas e intervenções, compreendendo os 

fenômenos comportamentais e psíquicos e os processos clínicos. O Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) é um espaço de intervenção utilizado para ações de cuidado e 
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atenção à saúde das pessoas, porém, não se deve agir como se o espaço fosse um 

consultório deslocado da prática privada (Santeiro, 2012). Este tem sido um debate 

gerado por diversos estudiosos do campo das psicoterapias breves, um modelo curativo 

de Psicologia clínica no Núcleo de Saúde da Família (NASF), onde o profissional se 

encontra disponível para ouvir e aprender. Contudo, precisa-se repensar o modo de ver a 

Psicologia clínica, ainda secundária nesse contexto por focarem apenas em formas 

comunitárias e sociais. Precisa-se permitir que os sujeitos em situação de sofrimento 

psicológico recebam atitudes de cuidado (Santeiro, 2012).  

Costa (1989) desenvolveu um trabalho nesse sentido que se tornou referência 

obrigatória para aqueles que se dedicam à psicoterapia. Considerando a psicoterapia 

como "atividade terapêutica dirigida a pessoas com conflitos psíquicos, com ou sem 

sintomas clínicos-psiquiátricos manifestos", constata que grande parte dos pacientes que 

procuram os serviços públicos apresentam uma sintomatologia clínica não contemplada 

pela nosografia tradicional: a "doença dos nervos", "nervosismo", "estado nervoso", 

"sistema nervoso", "nervos fracos" são termos que ouvimos cotidianamente, usados 

tanto para descrever, quanto para explicar uma condição de sofrimento. Se tomados no 

sentido neuroanatômico, como ocorre frequentemente, não são passíveis de uma 

conversão a um conteúdo psicológico e, por consequência, são considerados 

impossíveis de serem entendidos e abordados. Aí já estamos a meio passo da adoção de 

procedimentos estereotipados: a constatação da impossibilidade de uma abordagem 

psicoterápica por falta de preparo do cliente e a limitação da conduta à prescrição 

medicamentosa que irá estimular a produção de dependência farmacológica. 

A desconsideração das questões relativas a essas diferenças entre terapeuta e 

paciente no serviço público é denominada por Costa (1989) como "o preconceito dos 

sujeitos formais e abstratos na relação terapeuta-paciente". O terceiro preconceito é o 

"preconceito da essência da doença", que se refere ao etnocentrismo arraigado nas 

noções de indivíduo e de psicoterapia e que se expressa na desconsideração das 

diferenças culturais nas formas de expressão da subjetividade. Educados e treinados nos 

valores da afetividade e privacidade da família nuclear burguesa, muitos terapeutas 

tendem a considerar que conflitos psíquicos se expressam exclusivamente através de 

referências à afetividade, à vida familiar e à sexualidade, não valorizando as referências 

ao corpo, típicas da "doença dos nervos", e ao mundo do trabalho como material digno 

de presidir o desenvolvimento de processo terapêutico. Não conseguem enxergar seus 

pacientes nas suas diferenças determinadas pelos processos diferentes de socialização. 
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Formas de atuação psicológica no Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF): 

Terapia de Grupo 

No Brasil, a prática de psicoterapia de grupo expandiu-se a partir do contexto da 

Reforma Psiquiátrica (Guanaes & Japur, 2001). Nesse contexto da 

desinstitucionalização, fez-se necessária a elaboração de novas abordagens terapêuticas 

que vislumbrassem a dimensão psicossocial do sofrimento e que levassem em 

consideração a subjetividade humana e a inclusão social, por meio da cidadania e da 

autonomia. 

O atendimento do psicólogo com grupos no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) se dá, primeiramente, investigando as demandas que surgem e partindo daí a 

elaborar formas de intervenção para atendimento e propor formas de trabalho em grupo 

de acordo com as necessidades em comum dos pacientes que utilizam o serviço. 

Segundo Moreira e Castro (2009), devem ainda realizar atividades clínicas pertinentes a 

sua responsabilidade profissional, priorizando as abordagens coletivas, identificando os 

grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de 

saúde e em outros espaços da comunidade, além de ações de enfrentamento de agravos 

vinculados ao uso abusivo de álcool e outras drogas e as ações de redução de danos e 

combate à discriminação. 

Para Barros (2009) o atendimento em grupo é uma estratégia para promover uma 

nova assistência em saúde mental, visando, entre outras finalidades, à troca de 

experiências e à formação de vínculos, aspectos fundamentais para a ressocialização e a 

reabilitação social. Alguns profissionais salientam que os grupos produzem efeitos 

como desconstrução de cristalizações, invenção de alternativas existenciais e 

oportunidade de compartilhar sofrimentos.  Nesse modelo de atendimento, é possível 

atender maior número de pessoas ao mesmo tempo, aspecto considerado importante sob 

o ponto de vista da viabilidade, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O grupo terapêutico potencializa as trocas dialógicas, o compartilhamento de 

experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletivo. Para 

Cardoso e Seminotti (2006), o grupo é entendido pelos usuários como um lugar onde 

ocorre o debate sobre a necessidade de ajuda de todos. No desenvolvimento das 

atividades, os participantes fazem questionamentos sobre as alternativas de apoio e 

suporte emocional. Ao tomarem parte desses grupos, os participantes relatam: melhora 

nas relações sociais, nos níveis de conhecimento sobre questões discutidas no grupo, na 



113 
 

capacidade para lidar com situações inerentes ao transtorno sofrido, na confiança, além 

de alívio emocional (Guanaes & Japur, 2001). 

O psicólogo tem papel fundamental no trabalho com os grupos, procurando 

facilitar a participação e a interação dos membros, proporcionando que eles verbalizem 

livremente seus pensamentos e suas emoções. Cabe também ao psicólogo a tarefa de 

manter o foco da conversa, dar apoio aos participantes que se expressarem, mediar 

conflitos, dar auxílio para que os pacientes promovam experiências positivas que 

permitam descobrir e resolver suas dificuldades intrapsíquicas e interpessoais. Assim, o 

paciente estará envolvido ativamente na terapia, assumindo responsabilidade com o 

grupo e desenvolvendo compreensão tanto consigo quanto com os outros participantes 

(Bachelli & Santos, 2005). 

Nesse sentido, a atuação do psicólogo na atenção básica de saúde, deve ser 

direcionada na compreensão dos problemas humanos, proporcionando lhe uma nova 

dimensão do seu entendimento (Boing, Crepaldi & Moré, 2009). É dever do terapeuta 

auxiliar o paciente a desenvolver sua capacidade de entrar em contato com suas próprias 

emoções, conhecendo-as e aprendendo a conviver com elas (Pereira, 2007). Ainda no 

que diz respeito ao atendimento grupal, o psicólogo tem função fundamental, possibilita 

a conversação do grupo, entre os participantes e com o próprio psicólogo, criando um 

convívio, que com o passar dos encontros, ira melhorando, permitindo assim, que o 

profissional observe as necessidades de cada um e do grupo como um todo. Além de 

exercer o papel de ouvinte faz com que os participantes reflitam sobre o que estão 

falando (Franco, 2013). 

 Para que essas ações em saúde mental se tornem viáveis, a Portaria de criação 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) diz que a atenção em saúde mental 

precisa ser feita dentro de uma rede de cuidado. Essa rede inclui a Atenção Básica/ 

Saúde da Família, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as residências 

terapêuticas, os ambulatórios, os centros de convivência, os clubes de lazer, entre outros 

espaços. A partir de então, inscrevem-se possibilidades de atuação desses profissionais, 

não apenas determinadas pelas ações de saúde mental e pelas ações de práticas 

integrativas e complementares (psicólogo acupunturista), mas também por outras 

atividades que surgem no campo, nas comunidades. Cabe, então, pensar as 

possibilidades de atuação do profissional de Psicologia nos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), bem como os desafios dessa categoria profissional nesses espaços 

(Gorayeb, 2012). 
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 Vale ressaltar que a atuação com grupos de gestantes, com adolescentes e 

atendimento domiciliar - como, por exemplo, algum paciente acamado que necessita 

atendimento, e quando há demandas atendimentos pontuais individuais - não se dá 

apenas com pacientes e sim com atuação da equipe multidisciplinar, cabendo ao 

psicólogo promover e propor aos grupos, tanto por parte da enfermagem, quanto as 

assistentes sociais, as quais fazem o atendimento das necessidades primárias, 

proporcionar ao paciente um ambiente acolhedor aonde ele é bem recebido ao ser 

atendido pela equipe (Gorayeb, 2012). 

Verificaram-se também as ações descritas por Souza e Carvalho (2003), em que 

o psicólogo participou e assessorou a equipe de saúde nas seguintes ações/intervenções: 

grupos (hipertensos, diabéticos, jovens e gestantes), atividades coletivas de lazer, 

assistência e convivência entre idosos, suporte à equipe para a melhoria do 

relacionamento interpessoal e do trabalho realizado. Atuações como essas permitem 

ampliar o contato do psicólogo com a população em maior vulnerabilidade social e são 

mais condizentes com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Formas de atuação psicológica no Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF): 

Intervenções com a equipe profissional 

Tão importante quanto o atendimento prestado a população em geral na saúde 

pública, está o atendimento e cuidados prestados aos profissionais da área de saúde. O 

profissional de saúde está em contato com o sofrimento nas suas diversas dimensões, 

vivenciando conflitos diários sobre como se posicionar frente à dor, que nem sempre 

consegue aliviar. Este convívio com dor, perda e morte traz ao profissional a vivência 

de seus processos internos, sua fragilidade, vulnerabilidade, medos e incertezas, que 

nem sempre tem momentos adequados ou pessoas com quem possa compartilhar. Tais 

profissionais vivem diariamente, situações de estresse, frustração, insatisfação com o 

seu trabalho e também passam por situações pessoais de sofrimento que precisam de 

cuidados (Kovacs, 2010). 

O atendimento psicológico, por suas características, abre um espaço para que 

estes profissionais possam buscar ajuda. Onde um primeiro atendimento pode 

proporcionar alivio, ou ser porta de entrada para modalidades de cuidados mais 

prolongados. Outra forma de acolhimento e atendimento psicológico aos profissionais 

de saúde são os atendimentos em grupo visando trabalhar a relação paciente/profissional 

(Kovacs, 2010). 
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De acordo com Neponucemo (2009), algumas ações que já foram desenvolvidas 

no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) podem servir de ilustração para 

auxiliar no pensamento sobre os dilemas operacionais do trabalho do psicólogo. 

Algumas destas ações são as atuações junto às rodas das Unidades Básicas de Saúde 

buscando fomentar a auto-gestão do coletivo de trabalhadores - neste cenário, a 

contribuição da psicologia se dá na facilitação dos processos grupais, no seu olhar 

psicológico sobre a participação e os processos coletivos; e a criação de grupos de 

Crescimento Pessoal - estruturando espaços de escuta e diálogo grupal, para trabalhar 

questões pessoais e comunitárias abordando questões existenciais da vida no território. 

Segundo Lucena (2009), um problema sério nas equipes do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) é a descontinuidade dentro do Programa Saúde da Família. 

Existe muita rotatividade entre funcionários que prejudica o processo contínuo do 

programa. Também, segundo ela, existe uma descontinuidade do ponto de vista político. 

A medida que as gestões mudam, se altera a forma de conceber o projeto e isso traz 

implicações diretamente para sua execução. Com uma nova gestão, consequentemente 

vem novos procedimentos, novas ideias, novas formas de relacionamento, gerando 

mudanças no funcionamento do trabalho.  

 Estresses no trabalho podem influenciar negativamente a saúde mental 

delas e ser um gatilho para psicopatologias. Segundo Angerami e Camelo (2008), os 

riscos psicossociais no trabalho consistem por um lado, na interação entre o trabalho e o 

ambiente, na satisfação no trabalho e as condições de sua organização, e, por outro, nas 

capacidades do trabalhador, suas necessidades, sua cultura e sua situação pessoal fora 

do trabalho que pode influir na saúde e no rendimento do trabalhador. 

Nesse contexto que se configura a abordagem da psicologia voltada para a saúde 

dos trabalhadores. Atua privilegiadamente nos PSTs/CERESTs, que em graus variados 

executam ações sobre problemas de saúde no trabalho, de forma contínua, num 

território, articulando ações intersetoriais de promoção, prevenção e cura, tendo como 

suporte político institucional a descentralização, a reorganização dos serviços e as 

práticas de saúde loco-regionais, priorizando a intervenção sobre determinantes dos 

agravos à saúde oriundos dos variados processos, condições e ambientes de trabalho 

(Machado, 1997). 

 

CONCLUSÃO 
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Investigar a atuação do psicólogo no contexto da Atenção Básica à Saúde é 

uma necessidade imperativa desde os primórdios da inserção da profissão no campo da 

saúde pública. Esta tarefa se faz ainda mais urgente diante do surgimento do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), dado através da Portaria N° 154, do mês de janeiro 

do ano 2008, que tem como função dar apoio às Estratégias em Saúde da Família (ESF). 

É um programa que atua como complemento para as atividades da Atenção Básica de 

Saúde (ABS). Além de gerar relevâncias científicas e sociais, produzindo 

conhecimentos e possibilitando saberes e reflexões, o NASF é um setor recente, que 

permite maior inserção do psicólogo na rede pública de saúde.  

Viu-se que no início da inserção do psicólogo na rede pública, sua atuação era 

voltada a assistência à saúde mental, tendo como prioridade o atendimento de usuários 

com sofrimento mental grave e persistente, e após a implantação dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) estudos apontam para a dificuldade do profissional de 

Psicologia adequar-se à lógica matricial de atenção que rege o funcionamento do 

Núcleo. Tal lógica de atuação impõe à Psicologia a necessidade de transformar sua 

prática, distanciando-se de um modelo de prática tradicional da Psicologia. O psicólogo 

passou a atender diversas situações e públicos, como práticas de visitas domiciliares 

para pacientes impossibilitados de ir à Unidade de Saúde e de apoio aos cuidadores e 

familiares também estão sendo executadas. Práticas de escuta e acolhimento estão sendo 

utilizadas nesses sujeitos para melhorar a compreensão dos mesmos. Trabalhos com 

grupos de hipertensos, diabéticos, jovens, gestantes, saúde mental, tabagismo, etc., têm 

sido outra forma de atuação dos psicólogos nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), que se caracteriza como um espaço de aprendizagem e troca para os 

profissionais e usuários.  

O caráter interdisciplinar do trabalho e da atuação das equipes dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) é, também, um importante alvo de discussão, onde o 

psicólogo, habituado com uma atuação solitária, precisa realizar seu trabalho de maneira 

interdependente com outros profissionais e saberes, e sua formação pouco contribui para 

isso. 

Diante da atuação bem sucedida do psicólogo no contexto da saúde familiar, 

deve-se destacar alguns critérios para que se busquem mudanças na condição de vida da 

população, quais sejam: focar numa prática de promoção de saúde, compreensão do 

sujeito no contexto inserido; e ser portador de técnicas e saberes psicológicos que 

atendam às demandas da população, partindo da realidade social da comunidade.  
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Pode-se concluir que a psicologia possui diversos campos de atuação e em 

alguns deles existem dificuldades de compreensão e adequação de suas práticas a 

estratégias de ações novas. No entanto, destaca-se que a conexão da psicologia com o 

novo modelo de ação pode ser de grande contribuição para o campo da saúde pública. 
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Resumo 

O presente trabalho é fruto de estudos teóricos e discussões práticas desenvolvidas no 

decorrer do curso de Psicologia, baseando-se em experiências acadêmicas adquiridas no 

decorrer da graduação. Portanto, apresenta questões em relação a atuação do Psicólogo 

nos diferentes contextos escolares. Sendo que é de suma relevância que a inserção do 

psicólogo no contexto escolar, ocorra posterior a uma avaliação ampla do cenário, 

considerando as condições do ambiente físico, as principais demandas, os recursos 

disponibilizados, o perfil socioeconômico dos alunos atendidos na instituição e também 

as características principais da equipe escolar. Tendo em vista a atuação da psicologia 

na escola, serão abordados as intervenções mais frequentes neste ambiente, sendo elas: 

orientação para pais e alunos, intervenções com professores e equipe, desenvolvimento 

de práticas com grupos e estimulação psicomotora.  

 

Palavras-chave: Atuação do psicólogo. Contexto escolar. Intervenções. 

 

 

Abstract   
 The present work is the result of theoretical studies and practical discussions developed 

during the course of Psychology, based on academic experiences acquired during the 

course of graduation. Therefore, it presents questions regarding the performance of the 
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Psychologist in the different school contexts. It is of great importance that the insertion 

of the psychologist in the school context occurs after a wide evaluation of the scenario, 

considering the conditions of the physical environment, the main demands, the 

resources made available, the socioeconomic profile of the students attended at the 

institution and also the characteristics of the school staff. Considering the performance 

of psychology in school, the most frequent interventions in this environment will be 

addressed, being: orientation for parents and students, interventions with teachers and 

staff, development of practices with groups and psychomotor stimulation.  

 

Keywords: Psychologist's performance. School context. Interventions.  

 

 
 

Resumen 

El presente trabajo es fruto de estudios teóricos y discusiones prácticas desarrolladas en 

el curso del curso de Psicología, basándose en experiencias académicas adquiridas en el 

curso de la graduación. Por lo tanto, presenta cuestiones en relación a la actuación del 

Psicólogo en los diferentes contextos escolares. Siendo que es de suma relevancia que la 

inserción del psicólogo en el contexto escolar, ocurra posterior a una evaluación amplia 

del escenario, considerando las condiciones del ambiente físico, las principales 

demandas, los recursos disponibles, el perfil socioeconómico de los alumnos atendidos 

en la institución y también las las características principales del equipo escolar. En 

cuanto a la actuación de la psicología en la escuela, se abordarán las intervenciones más 

frecuentes en este ambiente, siendo ellas: orientación para padres y alumnos, 

intervenciones con profesores y equipo, desarrollo de prácticas con grupos y 

estimulación psicomotora.  

 

Palabras clave: Actuación del psicólogo. Contexto escolar. Intervenciones.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento deste trabalho concerne refletir sobre as questões que 

envolvem o contexto escolar, elucidar questões de possíveis intervenções do psicólogo 

neste ambiente.  

Embora pouco enfatizada nos meios educacionais, a atuação do psicólogo nesta 

área, é tão legítima como necessária. É de suma importância uma psicologia 

comprometida socialmente com a cidadania, cujas práticas estejam orientadas por 

finalidades transformadoras; que objetive a promoção do desenvolvimento humano, 

superando perspectivas meramente remediativas ou de solução de problemas (BENZI, 

1996).  

Reger (1981) argumenta sobre a inserção do psicólogo no cenário educacional, a 

mesma foi marcada pela grande procura pela classificação dos alunos, através da 

utilização dos testes psicológicos. Os resquícios dessa configuração, ainda estão 

presentes na compreensão que os professores e profissionais da educação tem do 
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psicólogo, associando a sua prática a apenas avaliar e diagnosticar os alunos. Observa 

que psicólogo vem encontrando dificuldade em estabelecer o seu papel e as 

possibilidades de intervir, em algumas situações, até mesmo equivocando-se realizando 

intervenção assistencialista, baseando-se na teoria da carência cultural.  

Andaló (1984,p.40) descreve o papel do psicólogo escolar sendo:  

Aquela que não desconsidera as contribuições da psicologia clínica e 

acadêmica. Mas sim aquela que o profissional assume o papel de agente 

de mudanças dentro da instituição escolar. Ele atuaria como um elemento 

centralizador de reflexões e conscientizador dos papeis representados 

pelos vários grupos que compõem tal instituição. 

 

 

As concepções teórico-metodológicas que norteiam a prática profissional no 

campo da psicologia escolar são diversas, conforme as perspectivas da Psicologia 

enquanto área de conhecimento, visando compreender as dimensões subjetivas do ser 

humano (BENZI, 1996).  

Tendo em vista as possibilidades de intervenções do psicólogo no contexto 

escolar são amplas, porém serão abordados as práticas mais frequentes, sendo elas: 

orientação profissional, aconselhamento e acolhimento de pais e familiares, 

intervenções com grupos de alunos, estimulação psicomotora, intervenções com 

professores e equipe escolar. 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

 HISTÓRIA DA PSICOLOGIA ESCOLAR  

Um dos primeiros movimentos da psicologia escolar no século XIX estava 

ligado aos trabalhos realizados por Stanley Hall, nos Estados Unidos. Dentre eles, 

destacam-se a publicação de um artigo no ano de 1882 sob o título: “O conteúdo da 

mente das crianças quando ingressam na escola”, e o surgimento de clínicas e revistas 

de divulgação de pesquisas ligadas, principalmente, à área da psicometria e da 

psicologia experimental (Pfromm Netto, 2001).  

No cenário europeu, sobressaía a psicologia escolar desenvolvida na França, 

caracterizada principalmente pela intervenção psicológica junto aos alunos com 

necessidades escolares especiais e pelos trabalhos desenvolvidos por Alfred Binet, que 

focalizava, dentre outros objetivos, o desenvolvimento de instrumentos psicométricos 

capazes de avaliar a inteligência humana (Gomes, 2004).  

A psicologia escolar norte-americana e a francesa foram duas fortes de 

influências para psicologia escolar por todo o mundo, inclusive no Brasil. A esse 
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respeito, Campos e Jucá (2006, p.37) comentaram: “(a psicologia escolar no Brasil) se 

configurou menos como ciência experimental, voltada para a pesquisa básica, produção 

de conhecimentos, e mais como um campo de aplicação na medicina e na educação. 

Estava voltada para o trabalho técnico, para a implementação das teorias desenvolvidas 

em países como os Estados Unidos e os da Europa”.  

No início da psicologia escolar no Brasil, evidenciou-se o caráter clínico e 

terapêutico das intervenções realizadas; vale destacar, nesse sentido, o livro de Franco, 

datado do ano de 1915 e intitulado “Noções de pedagogia experimental”, que, além de 

trazer reflexões sobre as capacidades mentais elementares, apresentava definições de 

retardatários escolares e comentários acerca da educação especial de deficientes visuais 

e auditivos em consonância com estudos de Binet, Simon e Pestalozzi (Pfromm Netto, 

2001).  

Nos últimos anos, tornou-se praticamente consensual que as investigações em 

Psicologia são fundamentais para a compreensão dos processos educacionais e 

escolares. Os anos de 1970 se caracterizaram, no âmbito da educação, pela divulgação 

da lei nº 5.692/71, que expandiu o sistema educacional e efetivou a expansão da 

escolaridade obrigatória e gratuita, causando mudanças significativas no contexto 

escolar. 

Devido ao aumento de alunos resultante das diversas realidades socioculturais, 

acabou-se por causar algumas dificuldades de adaptação à nova realidade, tanto em 

termos de infraestrutura das escolas quanto em concepções e metodologias de 

aprendizagem apropriadas ao novo panorama educacional. Por conseguinte, percebeu-se 

um aumento da demanda de alunos com dificuldades de aprendizagem que emergiram o 

entendimento e as intervenções pedagógicas dos docentes já adaptadas ao antigo 

contexto (Marinho-Araújo & Almeida, 2005).  

De acordo com Massimi (1990) a psicologia, com sua estrutura psicométrica e 

clínica, foi solicitada para auxiliar o sistema educacional com propósito de se 

compreenderem as queixas escolares. Tais atividades, específicas do psicólogo, 

contavam com amparo científico devido aos critérios de neutralidade, quantificação e 

classificação, em concordância com a proposta positivista, bastante utilizada na época.  

As práticas das intervenções mencionadas acima, provocou ao longo das duas 

décadas posteriores, explicações para o fracasso escolar baseadas nos resultados 

adquiridos por meio de instrumentos de medição da inteligência, atributos afetivos, 

motores e outros que ora localizavam a problemática no indivíduo, ora relacionavam as 
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dificuldades escolares às condições socioeconômicas e/ou ao ambiente familiar 

(Collares, Moysés, 1996; Patto, 1999).  

Segundo Araújo (2003) et. al, mais recentemente, a partir do ano 2000, 

constatou-se o avanço da discussão teórica acerca da atuação do psicólogo escolar. No 

meio dos temas observados estão a atuação institucional, a participação do psicólogo 

escolar na formação de professores e na elaboração do projeto político pedagógico da 

escola e experiências de estágios baseadas em metodologias de pesquisa. Tais trabalhos 

buscaram uma conexão maior da psicologia com o contexto da escola, definindo novos 

focos de intervenção na área.  

De acordo com Martinez (2006), a psicologia escolar é a expressão da psicologia 

no âmbito educacional, com predominância na aplicação dos conhecimentos 

psicológicos no processo educativo e, ocasionalmente, com produção científica. 

Segundo o autor: “consideramos a psicologia escolar como um campo de atuação 

profissional do psicólogo (e eventualmente de produção científica) caracterizado pela 

utilização da psicologia no contexto escolar, com o objetivo de contribuir para otimizar 

o processo educativo” (Martinez, 2006, p.107). Neste sentido, destacaram-se, os 

trabalhos de cooperação do psicólogo escolar na elaboração e implantação da proposta 

pedagógica da instituição escolar, entre outros.  

Desta forma, verificou-se que o contexto atual caracteriza-se como um novo 

momento da psicologia escolar. Após a fase mais acentuada da crise, novas opções de 

atuação começam a aparecer e o papel do psicólogo escolar é entendido de forma 

bastante independente do papel do psicólogo clínico, ou seja, uma nova identidade 

começa a ser surgir. A busca pela ressignificação das concepções de intervenção e das 

práticas do psicólogo escolar com perspectivas à realização de um serviço que busque 

trabalhar não mais na conciliação das dificuldades de aprendizagem, mas na reflexão, 

colaborando, assim, para a transformação do ambiente escolar em local de valorização 

do ser humano. (Barbosa; Marinho-Araújo. 2010)  

 PSICOLOGIA ESCOLAR 

Reger (1981) argumenta sobre a inserção do psicólogo no cenário educacional, a 

mesma foi marcada pela grande procura pela classificação dos alunos, através da 

utilização dos testes psicológicos. Os resquícios dessa configuração, ainda estão 

presentes na compreensão que os professores tem do psicólogo, associando a sua prática 

a apenas avaliar e diagnosticar os alunos. Observa que o psicólogo vem encontrando 

dificuldade em estabelecer o seu papel e as possibilidades de intervir, em algumas 
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situações, até mesmo equivocando-se realizando intervenção assistencialista, baseando-

se na teoria da carência cultural. O autor descreve a atuação adequada para o psicólogo: 

O psicólogo atuaria como clínico no contexto escolar quando baseia sua 

intervenção num modelo médico. Seu interesse gira em torno da saúde e 

da doença mental e do diagnóstico e cura de problemas de 

comportamento. Para ele há modelo mais apropriado para o profissional 

que deseja atuar no contexto da escolar, qual seja, assumir um papel de 

educador. Nesse sentido, seu objetivo seria o de ajudar a aumentar a 

qualidade e a eficiência do processo educacional através da aplicação dos 

conhecimentos psicológicos. (REGER,1981, p.13). 

 

 

Para Andalô (1994) o psicólogo dentro do contexto escolar é pouco valorizado, 

em virtude das características da construção histórica da profissão, sendo inicialmente 

voltado exclusivamente para atuação clínica. 

A intervenção do psicólogo escolar adequada é aquela que não desconsidera as 

contribuições da psicologia clínica e acadêmica. Mais sim aquela que o profissional 

assume o papel de agente de mudanças dentro da instituição escolar. Ele atuaria como 

um elemento centralizador de reflexões e conscientizador dos papeis representados 

pelos vários grupos que compõem tal instituição. (ANDALÔ, 1994, p.40) 

Para Del Prette (1999) apud Neves e Araújo (2006), no que tange questões 

escolares, a atuação do psicólogo não deve se reduzir a um psicologismo que prende sua 

atenção apenas no psiquismo do aluno.  

A Psicologia Escolar pretende facilitar o desenvolvimento humano, mas ainda 

permanece pouco conhecida. O sucesso no desempenho do psicólogo escolar exige uma 

imagem clara de seus principais propósitos, enfrentando um duplo desafio: ser aceito na 

escola (sem ter seu papel limitado na busca da promoção do desenvolvimento infantil) e 

ser apoiado na organização de atividades preventivas que afetam o curso do 

desenvolvimento da criança (envolvendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 

físico e o enriquecimento da interação social da criança) (Valle, 2003).  

Barreto, Calafange e Lima (2017) discorrem sobre o contexto escolar e atuação 

do psicólogo, descrevendo este ambiente como amplo de possibilidades de intervenção 

do psicólogo, a psicologia na escola apresenta um papel importante para otimização da 

qualidade dos processos de ensinar e apreender. O psicólogo na escola atuará com 

diferentes grupos de indivíduos, sendo eles alunos, professores e equipe escolar, 

familiares e a comunidade externa a escola. Logo exige que este profissional seja 

maleável e disposto a ouvir, acolher, orientar, auxiliar a pensar em estratégias, ter 



126 
 

conhecimento de diferentes áreas e serviços disponíveis para encaminhamentos quando 

pertinentes e se relacionar bem com uma equipe multidisciplinar.  

Considerando as diversas aptidões e responsabilidades do psicólogo escolar, 

segundo Barreto, Calafange e Lima (2017) é necessário que as intervenções da 

psicologia sejam repensadas frequentemente, tendo em vista critérios de avaliação pré 

definidos e claros, nestes devem conter os benefícios que sua intervenção ofereceu para 

a escola, se esta foi positiva ou não, com este recurso possibilita ao profissional sempre 

estar aprimorando a sua prática.  

De acordo com Barreto, Calafange e Lima (2017) os desafios da atuação do 

psicólogo escolar são muitos, dentre eles se apresentam a dificuldade de estabelecer o 

papel do psicólogo, ou seja, delimitar o seu campo de atuação e sua identidade 

profissional. 

Além de não ter muita clareza quanto à sua identidade, ainda é solicitado 

a fazer uma plêiade de intervenções, abarcando, por vezes, atividades 

inerentes aos profissionais de outras áreas de conhecimento, sem deixar 

de considerar que também experimenta despreparo em relação ao que lhe 

é específico. Somos favoráveis ao trabalho interdisciplinar, mas todo 

profissional precisa ter clareza das suas principais atribuições e 

desenvolver competências específicas. (BARRETO, CALAFANGE E 

LIMA, 2017, p. 266). 

 

Outra dificuldade apresentada por Barreto, Calafange e Lima (2017) refere-se a 

dificuldade na relação entre professor e psicólogo escolar, tendo em vista que a 

profissão da pedagogia no contexto escolar tem uma forte influência em virtude da sua 

construção histórica, muitas vezes o psicólogo acaba por optar pela atuação mais 

individualista, com receio de debater com este profissional. Na atuação do psicólogo 

escolar necessita ter em seu rol de intervenções, atividades que visem a conscientização 

dos demais profissionais sobre o seu campo de atuação, pois ninguém é mais capacitado 

para falar sobre a sua profissão do que o próprio profissional.  

A literatura que tem sido publicada na área escolar tem ressaltado a importância 

de se refletir sobre os aspectos relacionados à especificidade da atuação do psicólogo 

escolar devido ao fato de existir uma superposição de papéis e funções dos profissionais 

que atuam no contexto educacional, em que vários deles reivindicam para si o mesmo 

espaço profissional (Jobim & Souza,1996; Gomes, 1994). Segundo Jobim e Souza 

(1996), há uma miscigenação de papéis entre o psicólogo, o pedagogo e o psicólogo 

escolar e a atuação do psicólogo deve ser realizada de maneira crítica e contextualizada.  

Segundo Barreto, Calafange e Lima (2017) a condição socioeconômica da escola 

também pode dificultar ou facilitar a atuação do psicólogo escolar. Sendo que os 
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recursos disponibilizados variam, e algumas vezes, impedindo que algumas práticas 

sejam realizadas ou exigindo do profissional acionar diversos órgãos para viabilização 

de recursos.  

De acordo com Barreto, Calafange e Lima pontuam que no Brasil a inserção do 

psicólogo na escola pública ainda é muito reduzida, vista que muitas vezes o psicólogo 

é contratado para atender sozinho todas as escolas do município e outros departamentos. 

Já na escola privada esta realidade muda, pois a contratação se dá na maioria das vezes 

para atender unicamente a escola em questão, logo as possibilidades de intervir 

aumentam consideravelmente, maximizando o trabalho do psicólogo.  

Gomes (1994) pesquisou sobre a atuação do psicólogo escolar no Brasil e 

afirmou que não foi possível traçar um perfil deste profissional de acordo com as 

diversas escolas teóricas e que existe uma distância entre o papel atribuído ao psicólogo 

no campo teórico e as demandas que se espera que este atenda no cotidiano da escola. A 

autora aponta, também, a necessidade de contextualizar a ação do psicólogo à realidade 

educacional e social brasileira.  

Gomes e Gomes (1998), ao discutirem sobre a atuação do psicólogo escolar, no 

Brasil, tanto no que se refere aos dados da literatura acerca da atuação profissional 

quanto à percepção que a equipe de profissionais da educação tem sobre o psicólogo, 

concluem que as equipes escolares esperam do psicólogo escolar ações imediatistas e, 

por outro lado, que o próprio psicólogo não é instrumentado teoricamente para trabalhar 

de maneira satisfatória, rompendo com as formas conservadoras de atuação.  

Avaliação, diagnóstico, atendimento e encaminhamento de alunos com 

dificuldades escolares. Essas tem sido uma das mais tradicionais funções do psicólogo 

na instituição escolar, devido ao viés significativamente clínico que dominou a 

Psicologia por muitos anos (Martinez, 2010).  

O trabalho de orientação a alunos e pais em relação às dificuldades escolares e a 

outros assuntos de interesse para o desenvolvimento do estudante tem constituído uma 

das atuações tradicionais do psicólogo. A orientação psicológica diferente da 

psicoterapia (que não é função de um psicólogo na escola) implica ações de 

aconselhamento em função das necessidades específicas do desenvolvimento do 

educando (Martinez, 2010).  

Salientamos a importância do trabalho do psicólogo direcionado à compreensão 

das dificuldades escolares, elemento essencial para o delineamento das estratégias 

educativas e cujo acompanhamento, em parceria com o professor e com outros 
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profissionais, constitui a via para a superação dos problemas detectados (Martinez, 

2010). 

 

Possibilidades de intervenção da psicologia escolar  

Na atuação do psicólogo escolar é relevante mencionar a importância da 

criatividade e da ludicidade nas suas intervenções, pois trata de contexto que evolve 

crianças e adolescentes que não se expressam com clareza, que necessitam ser 

acessados de outras maneiras.  

Negrine (1994) citado por Dallabona e Mendes (2004) sustentam que através de 

técnicas lúdicas os profissionais terão a possibilidade de atingir seus objetivos de sua 

atuação naquele espaço, tendo a oportunidade de estimular as crianças a desenvolver-se 

integralmente. As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, o 

desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos, o desenvolvimento da 

sociabilidade da criatividade. Assim, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o 

imaginário e tem a oportunidade de se desenvolver de maneira prazerosa. Para os 

autores o brincar é sinônimo de aprender.  

Modesto e Rubio (2014) argumentam também que o aspecto lúdico torna-se 

importante instrumento na mediação do processo de aprendizagem, principalmente das 

crianças, pois elas vivem num universo de encantamento, fantasia e sonhos onde o faz 

de conta e realidade se mistura, favorecendo o uso do pensamento, a concentração, o 

desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando o processo de construção do 

pensamento. 

Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações 

vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz – de- conta, 

são reelaboradas. Esta representação do cotidiano se dá por meio da 

combinação entre experiências passadas e novas possibilidades de 

interpretação e reprodução do real, de acordo com suas afeições, 

necessidades, desejos e paixões. Estas situações são fundamentais para a 

atividade criadora do homem (PORANGABA, F. A; PORANGABA, S. 

S. M; MENESES, S.S, p.2, 2012). 

 

Modesto e Rubio (2014) abordam a contribuições da ludicidade se estendem 

tanto para desenvolvimento fisiológico, social e psicológico. Sendo que quando a 

criança brinca, ela gasta energia, desenvolve resistência muscular, motricidade e força. 

Também através das brincadeiras possibilita a criança interagir com ambiente, 

permitindo a troca de experiências com outras crianças, logo mostra à criança a 

realidade que a cerca. Os autores citam Freud para descreve o brincar: 
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O brincar reproduz os sentimentos da criança. Ela não brinca apenas para reproduzir situações e 

acontecimentos satisfatórios, mas também para expressar suas angustias, sendo em sua concepção o 

brincar uma representação da realidade. (MODESTO e RUBIO, 2014, p 6). 

INTERVENÇÃO COM GRUPOS NA ESCOLA  

Considerando as amplas possibilidades de intervenção do psicólogo escolar, uma 

delas pode ser através da criação de grupos, nos quais os objetivos são pré estabelecidos 

e claros, como por exemplo, grupos de alunos com dificuldade de aprendizagem no 

quais as intervenções do psicólogo visam aprimorar e estimular a aprendizagem.  

A atuação do psicólogo em grupos terapêuticos é de fundamental importância, 

pois viabiliza a elaboração psicossocial de seus participantes, fortalece sua autoestima, 

cria vínculos afetivos, diminui a resistência das relações interpessoais, possibilitando a 

expressividade dos mesmos (MOLITERNO et al, 2012).  

No que diz respeito à atuação do psicólogo com grupos, o mesmo deve manter o 

foco na fala do grupo, apoiar os participantes que se sentem embaraçados, mediar 

conflitos e assegurar o cumprimento das regras estabelecidas, promover sentimentos 

positivos que venham a auxiliar em seus processos interpsíquicos e interpessoais através 

de seus comportamentos e reações, facilitando a tomada de decisão e ter controle sobre 

os medos e ansiedades que porventura possam surgir na dinâmica grupal (BECHELLI, 

2005).  

O psicólogo deve ater-se a uma postura criativa, coerente, flexível e espontânea 

com o grupo, de modo a facilitar a interação entre seus membros. Tal postura adquire-se 

através de um profundo contato com o aporte teórico de terapias de grupo, e também 

através das vivências grupais, as quais são ricas fontes de experiência e aprendizado 

(BECHELLI, 2005).  

Na atuação do psicólogo escolar trabalha-se a técnica de grupo operativo, que 

consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de 

aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa uma leitura 

crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as 

novas inquietações (BASTOS, 2010).  

A técnica do grupo operativo pressupõe a tarefa explícita (aprendizagem, 

diagnóstico ou tratamento), a tarefa implícita (o modo como cada integrante vivencia o 

grupo) e o enquadre que são os elementos fixos (o tempo, a duração, a frequência, a 

função do coordenador e do observador) (BASTOS, 2010).  
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Segundo o autor Bastos (2010) pode-se dizer que os grupos operativos tem um 

caráter terapêutico, embora nem todos os grupos terapêuticos possam ser denominados 

grupos operativos. 

A aprendizagem centrada nos processos grupais coloca em evidência a 

possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de integração e de 

questionamentos acerca de si e dos outros. A aprendizagem é um processo contínuo em 

que comunicação e interação são indissociáveis, na medida em que aprendemos a partir 

da relação com os outros (BASTOS, 2010).  

O processo grupal na escola visa à superação das dificuldades no coletivo, 

alcançando assim o principal objetivo, o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças e, sobretudo, criar condições coletivas de discussão e apropriação de conteúdos 

essenciais para que as individualidades sejam construídas na escola numa direção 

humano-genérica (DUARTE, 1993).  

ORIENTAÇÃO PARA PAIS  

Na atualidade vem sendo enfrentadas dificuldades de envolver a família na 

escola, considerando está temática, cabe ao profissional da psicologia encontrar 

estratégias que visem envolver os familiares no ambiente escolar, ou seja, tornar-lo um 

ambiente agradável e acolhedor, onde estes sintam-se a vontade de participar das rotinas 

escolares.  

De acordo com Dessen e Polonia (2007) a família é uma das instituições mais 

antigas, a família é pilar de sustentação para todos, afinal é nela que aprendemos a 

conviver e interagir com o mundo em que nos cerca, além de sermos preparados para a 

vida. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma 

indivíduos seguros e aptos para o convívio social.  

Considerando a importância da família no desenvolvimento infantil as autoras 

Dessen e Polonia (2007) destacam que cabe a família a responsabilidade pela 

socialização da criança, sendo a primeira instituição social que criança se insere. Logo a 

família transmite a criança crenças, valores, idéias, significam o mundo da criança, 

situações estas que propiciam a desenvolver a sua própria visão de mundo e homem. 

A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda 

vida, portanto, base para a formação qualquer indivíduo. É no convívio 

familiar que aprendemos, um com o outro, a respeitar, partilhar, ter 

compromisso, disciplina e a administrar conflitos. É inegável que cada 

um carrega um histórico de experiências, aprendizados e lembranças que 

apresentarão reflexos por toda vida. (DESSEN e POLONIA, 2007, p.4). 
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Dessen e Polonia (2007) defendem a criança um ser social, que estabelece as 

suas primeiras relações dentro lar, consequentemente reproduz estas vivências dos 

demais contextos. O contexto familiar propicia a criança modelar seus comportamentos, 

se adequando, para posteriormente inserir na sociedade, com a capacidade de respeitar 

seu semelhante.  

Patto (1997) menciona a dificuldade da escola em integrar a família no processo 

de escolarização das crianças, sendo que na maioria das vezes a família é convocada 

para escola apenas quando existe a presença de queixa sobre os seus filhos. Esta atuação 

da escola perdura-se por anos, que cada vez mais os pais vêem a escola como um 

ambiente desagradável, nos quais evitam interagir e interar-se do mesmo.  

Portanto ao falarmos de envolvimento, deve-se destacar que o aspecto 

frequentemente enfatizado pela escola é o relacionado às situações de desempenho 

escolar do aluno, o qual é o responsável por muitos dos conflitos que se instalam na 

relação família-escola. Sob o ponto de vista do envolvimento dos pais, Burchinal, 

Peisner, Pianta e Howes (2002) asseguram que as crianças tendem a mostrar melhores 

habilidades acadêmicas se os pais tiverem maior envolvimento. Descrevem, também, 

que quando os pais são mais participativos, as crianças evidenciam maior competência 

para a leitura, diminuindo os riscos de insucesso escolar nesse aspecto.  

Então, Sheldon e Hopkins (2002) explicam que é de suma importância a 

inclusão dos pais nas questões escolares de seus filhos e identificam que os pais são 

atores sociais e mantêm redes sociais que podem influenciar o papel da educação de 

suas crianças. Asseguram também que as compreensões sociais e ou pedagógicas dos 

pais podem operar como um recurso saudável para as escolas e professores na educação 

de seus alunos. Em vista disso, quanto mais a escola se engajar, se preocupando e 

acreditando nos pais e os reconhecendo como companheiros na educação escolar dos 

filhos, mais os pais se sentirão envolvidos e dispostos a colaborar.  

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  

Outra atuação possível ao psicólogo escolar é a orientação profissional, a qual 

assume um papel de extrema importância para os alunos ao decidirem a sua profissão, 

além de amparara-los neste momento de transição para a vida adulta.  

A orientação profissional é um processo pelo qual o indivíduo é auxiliado a 

resolver dúvidas e desmitificar alguns conceitos sobre muitas profissões. A orientação 

profissional pode contribuir para uma mudança e transformação, no decorrer do 

processo de escolha de uma profissão (BOCK, 2001).  
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No Brasil, a orientação profissional nasceu vinculada a Psicologia aplicada no 

ano de 1924, práticas fortemente influenciadas pela Psicologia diferencial e 

psicométrica. Já nos anos de 1970 houve a abertura do Serviço de Orientação 

Profissional, onde foram desenvolvidas várias alternativas para atender o aumento da 

demanda, junto aos testes psicológicos aplicados antes de alunos prestarem vestibular 

(RIBEIRO, 2003).  

O desenvolvimento da orientação profissional ocorreu em função das 

necessidades das demandas que foram surgindo e também em decorrência das críticas à 

psicométrica, quais foram necessárias para o aprimoramento da técnica (SILVA, 2013).  

Apesar de termos muitas decisões para realizar no decorrer de nossa vida, muitas 

delas não acarretarão em grandes consequências, por outro lado existem aquelas que 

implicam em enormes obstáculos, uma dessas é a opção profissional. É comum o jovem 

ficar preocupado, ser pressionado por seus pais, amigos, professores entre outros sobre a 

futura profissão deixando o jovem com várias dúvidas e medos. Um desses medos é de 

não saber o que fazer, dúvida sobre o que é capaz de realizar, se terá sucesso na carreira 

escolhida (SILVA, 2013).  

A escolha profissional caracteriza um processo que vem de uma relação dialética 

entre indivíduo, trabalho e sociedade. É necessário entender que a escolha da profissão 

não é definitiva, deste modo, cada individuo ao longo da vida se constrói e se 

transforma no caminho de uma identidade profissional (RIBEIRO, 2003).  

Essa escolha é especificamente cobrada em alguns momentos da vida, em 

especial na adolescência. Não é uma tarefa fácil escolher uma profissão, pois se 

constituem de emoções que derivam do medo, angústia de escolher errado, pois a 

pessoa se depara com muitas pressões, entre as quais da família, da sociedade, da escola 

(RIBEIRO, 2003).  

As práticas de orientação profissional dentro da prática educacional são descritas 

através dos campos ligados a este âmbito, decorrem do surgimento da necessidade de 

intervenções para que o aluno se movimente e participe do processo na condição de 

sujeito fazendo suas próprias escolhas (RIBEIRO, 2003).  

A escolha profissional mesmo através de orientação profissional não é definitiva, 

pois as vivências do homem ao longo da vida têm construções, desconstruções e 

mudanças de paradigmas, ou seja, pode ocorrer a possibilidade de novas escolhas, tendo 

em vista ainda, que as possibilidades de estudos e intervenções bem como profissões 

são inúmeras (AGUIAR, 2006).  
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O adolescente sabe que pode mudar de profissão no decorrer de sua trajetória, 

entretanto o medo de consequências negativas tangentes à mudança o assusta, por isso o 

jovem considera difícil a tarefa de escolher uma profissão.  

A possibilidade das escolhas profissionais pode ser realizada de maneira pouco 

consistente, a pressão dos determinantes econômicos e culturais a que está submetido o 

orientando. A orientação profissional pode ser um espaço para reflexão sobre as 

possibilidades, a realidade e os limites que enfrentam, incluindo a entrada no mercado 

de trabalho, bem como conhecer a si próprio (RIBEIRO, 2003).  

A orientação profissional pode contribuir para que o orientando faça uma 

escolha madura, consciente e responsável, sem deixar de lado seus interesses e desejos, 

buscando satisfação pessoal e financeira, além de ter consciência das consequências que 

sua escolha trará.  

Com o objetivo de investigar a importância do trabalho do psicólogo no 

processo da escolha profissional com adolescentes, constata-se a significação da 

intervenção iniciada a partir do mapeamento institucional, que possibilita conhecer as 

necessidades através das queixas, identificar as demandas, viabilizando ações 

mediadoras neste processo decisório. Através do mapeamento, torna-se possível ao 

profissional da psicologia compreender as concepções de educação, escola, trabalho, 

desenvolvimento humano e outras, que orientam as ações dos profissionais da educação 

(BENZI, 1996).  

Compete ao psicólogo, nas intervenções relacionadas à escolha profissional, 

dispor-se a ocupar um lugar de escuta, tanto junto aos adolescentes, quanto junto aos 

demais profissionais do contexto educativo. Compreendendo as vivências dos 

educandos acerca da relação que estabelecem com o sistema educativo, com o mundo 

do trabalho e consigo mesmos, a fim de contribuir para a construção de processos de 

conscientização destes sujeitos e de seus educadores (CARVALHO; ARAÚJO, 2010).  

O psicólogo deve favorecer os processos de humanização e apropriação da 

capacidade de pensamento crítico dos indivíduos, contribuindo para que a escola 

cumpra sua função social de socialização do conhecimento historicamente acumulado e 

trabalhe para a formação ética e política dos sujeitos (CARVALHO; ARAÚJO, 2010).  

Autores como Bock (2001), têm enfatizado a riqueza do trabalho de Orientação 

Profissional em grupo, seja na instituição escolar ou em outros espaços nos quais o 

processo assume uma intenção educativa. A diversidade de situações já vivenciadas 

pelos sujeitos orientandos faz com que se privilegie o trabalho grupal, por se entender 
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que a dinâmica estabelecida no grupo enriquece o processo, pois permite aos 

participantes a observação mútua das dificuldades, opiniões, valores, interesses e 

projetos de vida.  

INTERVENÇÃO COM EQUIPE ESCOLAR  

Andrada (2005) descreve que atualmente o Psicólogo Escolar é um profissional 

muito requisitado por educadores, equipe escolar e famílias, porém, é ainda 

compreendido, na maioria das vezes, como “aquele que pode tratar os alunos problemas 

e devolvê-los à sala de aula bem ajustados”. Essa visão caracteriza e fundamenta a 

intervenção clínica, uma prática que precisa ser abolida das Escolas, e revela a 

necessidade do estabelecimento de matrizes teóricas que fundamentem a prática deste 

profissional tão requisitado e tão pouco compreendido. Entre as tarefas descritas pelo 

CFP na resolução nº 014/00 destaco as seguintes possibilidades de atuação do psicólogo 

escolar: Aplicar conhecimentos psicológicos na escola, concernentes ao processo 

ensino-aprendizagem, em análises e intervenções psicopedagógicas; referentes ao 

desenvolvimento humano, às relações interpessoais e à integração família comunidade-

escola, para promover o desenvolvimento integral do ser; analisar as relações entre os 

diversos segmentos do sistema de ensino e sua repercussão no processo de ensino para 

auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais capazes de atender às 

necessidades individuais.  

Segundo Andrada (2005) todo fazer pedagógico precisa estar embasado em 

teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, sendo que a prática do educador precisa 

estar coerente com tais teorias. Isso implica em material e atividades adequadas, clima 

de sala de aula, papel do professor e do aluno e concepção de ensino. Assim, o 

psicólogo escolar precisa estar atualizado quanto às teorias do desenvolvimento e da 

aprendizagem, especialmente com aquelas que embasam o corpo teórico da escola em 

que trabalha, focalizando os processos cognitivos.  

Possibilidade de intervenção: Uma reunião inicial com a equipe pedagógica 

(orientadores e supervisores e direção, assim como professores) é mais que necessária. 

Faz-se importante deixar claro qual visão de sujeito o psicólogo tem (Andrada, 2005), o 

que pensa acerca da aprendizagem e quais estratégias diferenciadas tem a oferecer além 

do esperado atendimento individual na sala do psicólogo. Faz-se necessário conhecer o 

Projeto Político Pedagógico da Escola e participar da sua atualização. Trabalhar junto à 

equipe pedagógica em espaços semanais ou quinzenais de diálogo com os professores 

(intervenção mediada) a fim de juntos criar novos significados as situações cotidianas 



135 
 

de sala de aula, eliminando a possibilidade de estigmatizar os alunos com dificuldade de 

aprendizagem (Curonici & MacCulloch, 1999). Criar espaços de discussão acerca das 

teorias de aprendizagem em Paradas Pedagógicas, sempre vislumbrando o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola e a prática pedagógica.  

Para Costa (2006) a escuta no contexto educativo permite conhecer a dinâmica 

institucional estabelecida na escola. Nos espaços de escuta promovidos pelo psicólogo 

escolar é possível conhecer as relações estabelecidas entre os funcionários da escola e a 

forma como enxergam a escola, assim como conhecer um pouco sobre o contexto de 

vida do educador e não apenas o da criança, o que favorece uma intervenção mais 

integrada. Nesses espaços de escuta, o psicólogo deve estar sempre disposto a esclarecer 

eventuais dúvidas que possam surgir sobre a sua intervenção na escola. Para isso, 

precisa promover um ambiente que possibilite ao educador sentir-se à vontade para 

questionar ou criticar a sua atuação. Esse tipo de atitude pode ajudar a esclarecer o papel 

do psicólogo na escola e a diminuir a desconfiança que as educadoras têm em relação a 

esse profissional.  

ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA  

Uma das intervenções muito frequentes do psicólogo escolar é estimulação 

psicomotora, baseando no conhecimento da psicologia sobre as teorias do 

desenvolvimento, este profissional pode desenvolver um trabalho muito produtivo em 

relação ao desenvolvimento motor.  

De acordo com Morais (2015) a estimulação psicomotora é uma das atuações 

possíveis para psicólogo escolar, pois algumas vezes o fazer pedagógico acaba sendo 

atropelado por cronogramas e planejamento que necessitam ser cumpridos dentro de 

prazos, que acabam-se esquecendo de realizar praticas que visem a estimulação 

psicomotora, logo entra a psicologia com seu respaldo teórico em teorias do 

desenvolvimento infantil, objetivando dar conta dessas lacunas.  

Alves (2007) apud, Morais (2015) descreve psicomotricidade como uma 

interação entre psiquismo e a motricidade, logo ela esta associada á aprendizagem. A 

estimulação da psicomotricidade visa o desenvolvimento global da criança sendo eles 

afetivo, cognitivo e motores. A autora menciona a Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade (2005, p.12): 

 

Refere-se à psicomotricidade como uma ciência que estuda o homem 

através do movimento em variadas relações, obtendo como objeto de 

estudo o corpo. Portanto, a psicomotricidade está relacionada ao processo 

de aprendizagem humano, destacando a interação entre mente e corpo 
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como um todo, valorizando as habilidades psicomotoras assim como a 

afetividade e as emoções, colaborando diretamente com o 

desenvolvimento pleno do indivíduo. 

 

Morais (2015) defende a estimulação psicomotora com ação preventiva e 

investigadora, pois ao mesmo tempo que está estimulando possibilita a identificação de 

déficits no desenvolvimento, e também previne retardos no desenvolvimento. Outra 

característica importante de incluir nos planejamentos pedagógicos a estimulação 

psicomotora, refere-se a apropriação da criança sobre o seu corpo, sendo que em fases 

anteriores este conhecimento não está estabelecido.  

A estimulação precoce apresenta o papel fundamental na interação com crianças, 

pois objetiva desenvolver todas as potencialidades dos mesmos. 

A intervenção precoce baseia-se em exercícios que visam o 

desenvolvimento da criança de acordo com a fase em que ela se encontra. 

Assim, implementa-se um conjunto de atividades destinadas a 

proporcionar ás criança o alcance ao pleno desenvolvimento. (HALLAL, 

et al, 2008, p. 28). 

 

Perin (2010) argumenta que a estimulação precoce oferece a criança muitos 

benefícios, como, melhorando a qualidade de vida, aprimorando desenvolvimento 

cerebral, intelectual e afetivo, auxiliando a criança a adaptar-se ao meio com maior 

facilidade, apresenta resultados positivos em relação a aprendizagem, dentre outros.  

A autora apresenta que quanto mais aprimorada a habilidade motora da criança, 

maiores serão as possibilidades dela adquirir conhecimento. Entende-se que a criança 

aprende interagindo com meio, vivenciando novas experiências, logo a mesma terá que 

movimentar-se neste ambiente, sendo desenvolvimento motor de qualidade a permitirá 

este movimento. 

O estímulo une adaptabilidade do cérebro á capacidade de aprendizagem. 

é uma forma de orientação do potencial e das capacidades dos pequenos, 

estimulando a criança abe-se um leque de oportunidades e experiências 

que fará explorar, adquirir habilidades e entender o que ocorre ao seu 

redor. (PERIN, 2010, p. 7). 

 

A estimulação precoce de acordo com Perin (2010) deve se dar através de 

recursos lúdicos, como jogos, brincadeiras, exercícios, colorir desenhos, etc. Sendo que 

essencial considerar a individualidade da criança, pois cada um vivenciará as fases do 

desenvolvimento de maneira subjetiva. 

CONCLUSÃO 

O objetivo principal deste estudo foi apresentar algumas reflexões sobre as 

possibilidades de intervenções do psicólogo no contexto escolar, analisando-se diversos 
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fatores implicados nesta atuação. Apresentou-se no decorrer do trabalho orientação 

profissional, aconselhamento e acolhimento de pais e familiares, intervenções com 

grupos de alunos, estimulação psicomotora, intervenções com professores e equipe 

escolar, destacando a viabilidade da execução de psicologia no contexto da Educação.  

A educação constitui um processo de transmissão cultural em um sentido amplo 

como: valores, normas, atitudes, experiências, imagens, representações, cuja função 

principal é a reprodução do sistema social. Isto é, a educação ter por objeto único e 

principal o indivíduo e seus interesses, ela é antes de tudo o meio pelo qual a sociedade 

renova e perpetua as condições de sua própria existência (CARVALHO; ARAÚJO, 

2010).  

A Psicologia Escolar, enquanto campo de produção cientifica e de atuação 

profissional do Psicólogo, caracteriza-se pelo objetivo de contribuir para a promoção do 

desenvolvimento, da aprendizagem e da relação entre esses processos. Posto que dentro 

desta perspectiva de atuação tenta-se criar espaços de interlocução com todos os 

envolvidos na comunidade escolar, incluindo e acolhendo os diferentes segmentos que 

participam e constroem o cotidiano escolar (BOCK, 2001).  

É ser um desafio para o psicólogo mergulhas na esfera da Educação. Entretanto, 

é este profissional que apresenta as ferramentas capazes de propiciar o dialogo 

interdisciplinar e favorecer os processos sócio institucionais da escola, conforme as 

afirmações de Bechelli (2005).  

O psicólogo pode favorecer os processos de humanização e apropriação da 

capacidade de pensamento crítico dos indivíduos, contribuindo para que a escola 

cumpra sua função social de socialização do conhecimento historicamente acumulado e 

trabalhe para a formação ética e política dos sujeitos (CARVALHO; ARAÚJO, 2010).  

Os resultados da pesquisa nos levam a concluir que o psicólogo no âmbito 

escolar é de suma importância, como possibilidade de intervenção, principalmente nos 

dias atuais, posto que a comunidade escolar como um todo veem transpassando por 

questões também de ordem pessoal afetiva. 
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Resumo 

 

A ansiedade é uma classe de comportamentos operantes e respondentes, que geralmente 

está ligada à relação das pessoas com eventos aversivos, sobretudo no que tange ao 

futuro. A depender do grau de sofrimento produzido, a ansiedade pode tornar-se uma 

queixa clínica, e, portanto, demanda de atendimento psicológico. Posto isto, o presente 

artigo foi construído a partir do estudo de diversos casos de ansiedade atendidos por 

acadêmicos do 10º período de psicologia, em uma clínica-escola, ao longo do estágio 

supervisionado.  Objetivou-se compreender a ansiedade a partir perspectiva da 

analítico-comportamental, para isto utilizou como metodologia de investigação o estudo 

de caso, instrumentalizado pelo relatório de atendimento psicológico, elaborado a partir 

do acompanhamento psicoterápico realizado. Participaram da pesquisa seis pacientes, 

entre 21 e 48 anos, atendidos entre os meses de março a outubro de 2018. Buscou-se 

analisar os efeitos da ansiedade no cotidiano, compreendendo os fatores etiológicos e 

mantenedores do comportamento. 

Palavras-chave: Ansiedade, análise do Comportamento, psicoterapia. 

 

 

Abstract   
Anxiety is a class of operant and respondent behaviors, which is usually linked to the 

relationship of people with aversive events, especially with regard to the future. 

Depending on the degree of suffering produced, anxiety can become a clinical 

complaint, and therefore demands psychological care. Thus, the present article was 
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constructed from the study of several cases of anxiety attended by 10th grade 

psychology students in a school-based clinic during the supervised stage. The objective 

of this study was to understand anxiety from a behavioral-analytical perspective. For 

this purpose, the case study was used as a research methodology, using the 

psychological care report, based on the psychotherapeutic follow-up. Six patients, aged 

between 21 and 48, attended between the months of march and october of 2018, 

participated in the research. We sought to analyze the effects of anxiety in daily life, 

including etiological and behavioral factors. 

Keywords: Anxiety, behavior analysis, psychotherapy. 

 

Resumen 

La anxiety es una clase de operant y respondedor behaviors, que está ligada a la relación 

de personas con acontecimientos aversivos, especialmente con respecto al futuro. 

Dependiendo de la cantidad de producción producida, la ansiedad puede convertirse en 

una cuestión clínica, y por lo tanto requerimiento. El presente artículo fue construido 

desde el estudio de varios casos de la ansiedad que se asocia a través de la tercera etapa 

de la psicología de los estudiantes en la clínica de la clínica basada en la supervisión 

supervisada. El objetivo de este estudio fue para entender la ansiedad de la perspectiva 

del comportamiento-analítica. Para este propósito, el caso de estudio se utilizó a la 

investigación de la metodología, utilizando el informe del cuidado de la salud, basado 

en el sicotercículo de seguimiento. Los seis pacientes, de 21 a 48, se asistieron entre los 

meses de marzo y octubre de 2018, en la investigación. Se ha tratado de analizar los 

efectos de la ansiedad en la vida diaria, incluyendo etiological and behavioral factors. 

Key words: Anxiety, análisis de comportamiento, sicoterapia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Análise do Comportamento é uma maneira de estudar o objeto da psicologia. 

É uma ciência que tem como base filosófica o behaviorismo radical, como método de 

estudo sistemático a análise experimental do comportamento, e, por fim, a prática dos 

conhecimentos filosóficos e teóricos, por meio da análise aplicada do comportamento 

(Todorov & Hanna, 2010). 

Quando se observa o comportamento cuidadosamente, verifica-se um senso de 

ordem, noutras palavras, um padrão. Analisar cientificamente permite prever 

probabilidades. Neste caso, analisar circunstâncias e comportamentos, pode produzir a 

possibilidade de prever comportamentos futuros em circunstâncias futuras, de acordo 

com o que observou-se anteriormente. O estudo científico do comportamento aperfeiçoa 

e completa essa experiência comum, quando demonstra mais e mais relações entre 

circunstâncias e comportamentos e quando demonstra as relações de forma mais precisa 

(Todorov & Hanna, 2010). 

Kerbauy (1999) revela que todo o processo terapêutico objetiva o 

autoconhecimento por parte do paciente e, na medida do possível, a mudança de seu 
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comportamento para amenizar ou acabar com os efeitos aversivos de suas ações. Ou 

seja, propõe-se que a previsão do comportamento não seja ferramenta do terapeuta 

somente, mas do próprio paciente, uma vez que, discriminando como se comporta, 

vislumbra a possibilidade de mudar.  

Skinner (1998) se referiu a terapia comportamental como tendo a função reduzir 

os efeitos gerados pela punição, entre eles reações emocionais como a revolta, 

resistência, medo, insegurança, angústia, ansiedade, raiva e depressão. O autor destaca 

ainda que essas reações podem estar ligadas às agências de controle, que são: a 

economia, a instituição educacional, o governo e a religião. Assim, por meio da terapia 

pode-se compreender de que forma os aspectos culturais, além dos filogenéticos e 

ontogenéticos, estão relacionados às reações emocionais supracitadas.  

Neno (2003, p. 153) retrata que: 

Com o advento do modelo de seleção por consequências, a análise 

funcional estará associada a uma noção selecionista, não mecanicista, de 

causalidade. No lugar da busca por um agente originador do 

comportamento, a análise estará voltada para o reconhecimento da 

múltipla e complexa rede de determinações de instâncias de 

comportamento, representada pela ação em diferentes níveis (filogênese, 

ontogênese e cultura) das consequências do comportamento sobre a 

probabilidade de respostas futuras da mesma classe. O princípio 

selecionista apresenta-se como um princípio explicativo derivado da 

investigação do comportamento operante. 

 

A análise do comportamento, portanto, compreende que todos os 

comportamentos se mantêm no repertório dos indivíduos porque são funcionais, de 

certa maneira. Não há distinção entre comportamentos denominados normais ou 

anormais, saudáveis ou patológicos. Neste sentido, mais importante do que rotular, é 

analisar funcionalmente, a fim de arranjar contingências adequadas para a mudança 

(Hübner et al, 2000). 

A perspectiva analítico-comportamental vislumbra a ansiedade como um 

conjunto de eventos bastante diversos, tanto no que diz respeito a estados internos do 

paciente, quanto a processos comportamentais que produzem esses estados internos. 

Muitos eventos descritos como desagradáveis podem implicar em um sentimento de 

ansiedade, principalmente quando envolvem espera. Conforme Zamignani e Banaco 

(2005) geralmente a ansiedade se refere à relação do indivíduo com eventos aversivos 

em suas múltiplas possibilidades de interação, adquirindo então status de queixa clínica. 

A ansiedade tem sido definida como um estado emocional desagradável 

acompanhado de desconforto somático, que guarda relação com outra emoção - o medo. 
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Esse estado emocional é geralmente relacionado a um evento futuro e, às vezes, 

considerado desproporcional a uma ameaça real. O desconforto presente na ansiedade 

costuma ser descrito pelo senso comum por meio de sensações físicas tais como “frio na 

barriga”, “coração apertado”, “nó na garganta”, “mãos suadas” e é, além disso, sentido 

como “paralisante” (Zamignani & Banaco, 2005). 

Queiroz e Guilhardi (2001) apontam que, para a identificação da ansiedade, é 

necessária a identificação das contingências atuais que produzem os sentimentos e os 

comportamentos. O foco é importante para que o terapeuta possa ajudar o paciente a 

discriminar as contingências das quais seu comportamento é função, e a partir de então, 

produzir a alteração dos seus sentimentos e do seu padrão comportamental.  

Os transtornos de ansiedade são subdivididos em: fobia simples, fobia social, 

pânico, agorafobia, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada e aguda, e 

obsessivo-compulsivo. O padrão comportamental característico destes transtornos de 

ansiedade é a esquiva fóbica, ou seja, na presença de um evento ameaçador ou 

incômodo, o indivíduo emite uma resposta que elimina, ameniza ou adia esse evento. 

Diante disso, o que diferencia cada um destes transtornos é o tipo de evento 

experimentado como ameaçador ou incômodo ou o tipo de resposta na qual o sujeito se 

engaja de forma a produzir uma diminuição do contato com o estímulo aversivo 

(processos de fuga/esquiva). Portanto, as respostas envolvidas nesse processo podem ser 

classificadas topograficamente como respostas de evitação ou eliminação do estímulo 

temido, assim como respostas de verificação ou outras respostas repetitivas que 

pospõem ou eliminam temporariamente a ameaça da apresentação desse estímulo 

(Zamignani & Banaco, 2005). 

 

MÉTODO 

Participantes 

Seis pacientes, sendo cinco do sexo feminino e um do sexo masculino; todos 

adultos, com idades entre 21 e 48 anos.  

Local 

O processo psicoterapêutico de todos os pacientes ocorreu em uma clínica-

escola, situada no serviço de psicologia de uma instituição privada de ensino superior.  

Instrumentos 

A abordagem psicoterapêutica utilizada denomina-se Análise do 

Comportamento. A modalidade de atendimento escolhida para a condução dos casos foi 



145 
 

a psicoterapia individual. Utilizou-se a análise funcional como ferramenta ao longo do 

processo, com a finalidade de compreender as respostas de ansiedade, seus antecedentes 

e consequentes. Os atendimentos foram gravados, transcritos, e, em supervisão, 

relacionados com os aspectos teóricos.  

Procedimentos 

Cada um dos seis estagiários entrou em contato com um paciente via telefone, 

considerando a lista de espera do serviço de psicologia, e marcou a data e o horário da 

triagem. No primeiro contato, cada paciente assinou a documentação relativa ao aceite 

das condições de atendimento, tais como regras relacionadas a faltas, atrasos e 

pagamento. Os estagiários preencheram um prontuário para cada paciente, contendo os 

dados pessoais e a ficha de atendimento. Posteriormente, os pacientes foram 

encaminhados para iniciarem a psicoterapia. Os dados foram colhidos para análise a 

partir da observação e da escuta terapêutica, no período de março a outubro de 2018. 

Como material de subsídio, utilizaram-se as transcrições dos atendimentos.  

 

ESTUDOS DE CASO  

Com base na Análise do Comportamento, serão relatados abaixo seis estudos de 

caso abordando a temática da ansiedade. 

Caso 01 

Descrição: Adulta, 21 anos, sexo feminino, procurou o serviço de psicologia 

com queixa de dor no peito, taquicardia e a sensação de não dar conta das atividades 

acadêmicas, profissionais e pessoais. É a filha mais velha, possui um irmão, ambos os 

pais trabalham, e sempre foram muitos exigentes com os dois filhos com relação aos 

estudos. Cobravam desde muito cedo para que os filhos se formassem com excelência. 

Quando a paciente escolheu o curso de graduação, o fez pois seu pai ameaçou expulsá-

la de casa caso não fizesse o curso. Sabe-se que o curso em questão é um sonho não 

realizado do genitor.  Referente a faculdade, sente-se sobrecarregada em razão das 

várias atividades, relata que dorme poucas horas por dia, e por várias noites fica 

acordada para dar conta das suas responsabilidades acadêmicas. Seus pais dizem que 

deve se dedicar mais. Assim, faz um esforço extra para evitar frustrar os pais. 

No trabalho, a paciente tem dificuldade em se posicionar em relação ao seu 

superior. Quando é questionada sobre seu conhecimento técnico, não consegue 

argumentar. Já pensou em sair do atual trabalho, mas receia depender financeiramente 

dos pais. 
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Discussão: Skinner (1991 b, p. 102) aponta que "comportamentos perturbados 

são causados por contingências de reforçamento perturbadoras, não por sentimentos ou 

estados da mente perturbadores, e nós podemos corrigir a perturbação corrigindo as 

contingências." Assim, verifica-se que os sintomas de dor no peito, taquicardia e 

sensação de “não dar conta”, são produzidos pelas diversas relações do contexto da 

paciente. Verificou-se ao longo dos atendimentos, diversas contingências aversivas em 

vigor: alta exigência dos pais com relação aos estudos (na infância, a média em casa era 

oito, e caso tivesse uma nota menor nas provas, apanhava); chefe autoritário e 

dificuldade da paciente de se posicionar; autorregra de que precisa desempenhar suas 

tarefas com perfeição.  

A história de vida da paciente foi marcada por alta exigência relativa ao seu 

desempenho. Assim, aprendeu que precisa seguir as ordens dos pais, a fim de não ser 

criticada. Desenvolveu ao longo do tempo um sofisticado e eficaz repertório do fuga-

esquiva mantido por reforçamento negativo. A cliente generalizou esse padrão de 

comportamento para a situação profissional atual e para graduação. Busca dar conta de 

tudo para que é solicitada, mesmo que isso comprometa o seu intervalo de refeição. 

Também almeja ter as melhores notas, e geralmente faz os trabalhos sozinha para 

garantir a qualidade. Diante da exposição prolongada a essas situações, a paciente 

começou a relatar sentimento de tristeza, desânimo, indisposição, insônia. 

Segundo Sidman (1999, p. 57) é importante saber se reforçadores positivos ou 

negativos são responsáveis por uma conduta particular. Vê-se que o comportamento de 

se empenhar em demasia é reforçado positivamente pelo olhar de aprovação dos pais e 

pela a valorização de seus pais, assim como é reforçado negativamente pela esquiva de 

admoestações, surras ou desaprovações. Nota-se, portanto, que o comportamento de 

ansiedade observado neste caso tem origem nas contingências coercitivas, 

principalmente familiares, e se mantém por fuga e esquiva, o que restringe o repertório, 

e dificuldade a produção de sentimentos como satisfação, autoestima e felicidade. 

Caso 02 

Descrição: Adulta, 42 anos, sexo feminino, procurou o serviço de psicologia por 

conta das crises e conflitos no relacionamento conjugal, relata ter sensação de 

sufocamento, dores peito, taquicardia. A paciente relatou que sentia tais sintomas no fim 

da tarde, próximo ao horário que o conjugue voltava para casa, sendo que a noite 

geralmente aconteciam as discussões do casal. Os sintomas de ansiedade apareciam de 

forma antecedente aos eventos aversivos, ou seja, a chegada do esposo e as brigas.  
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O casamento da paciente se estendia há alguns anos com muitos conflitos e 

crises. A paciente mantinha esperanças de que o esposo mudasse seus comportamentos, 

tais como traições, desrespeito, agressões verbais e xingamentos. Através de 

apontamentos feitos durante a terapia a paciente passou a perceber que não poderia 

mudar o outro, mas sim mudar seus comportamentos frente a situação, a fim de produzir 

novas consequências. Então, decidiu separar-se, e a partir de sua decisão seus sintomas 

de ansiedade diminuíram. 

Discussão: Neste caso, nota-se que o horário (fim da tarde), adquiriu função de 

estímulo pré-aversivo, uma vez que sinalizava a chegava do marido, que também 

significava a ocasião em que as brigas ocorriam. O sentimento de esperança era mantido 

por mudanças ocasionais e pouco duradouras, que consistiam em o esposo ser mais 

afetuoso, ou seja, o afeto reforçava de forma intermitente a tentativa da paciente de 

manter o casamento. No fim do processo, a decisão de separar-se trouxe a possibilidade 

de ampliar o repertório da paciente, de modo a repensar o que é o amor, e de que forma 

ela merecia ser cuidada.  

Caso 03 

Descrição: Adulta, 23 anos, sexo feminino, estudante. A paciente relatou que 

desde o final do ano anterior ano início da terapia, devido aos estudos e mudanças em 

sua vida, passou a sentir crises de ansiedade, que consistiam em taquicardia, sudorese, 

enjoos e dores de cabeça. Relata também que sente-se angustiada e sozinha 

frequentemente, diz que a adaptação a nova cidade está sendo difícil e, que mesmo 

tendo saído de casa cedo sempre teve um familiar por perto, e que esta é a primeira vez 

que está sozinha de verdade. Relata que as de ansiedade aparecem frequentemente, de 

modo que a topografia que mais a incomoda são os seus pensamentos. Diz que sofre 

pela antecipação dos fatos, como se pensasse em uma situação e no que pode dar errado. 

Discussão:  Pode-se descrever a ansiedade enquanto fenômeno clínico quando 

implica em um comprometimento ocupacional na vida dos pacientes, impedindo o 

andamento de suas atividades profissionais, sociais e acadêmicas. Quando envolve um 

grau de sofrimento considerado pelo indivíduo como significativo e quando as respostas 

de evitação e eliminação ocuparem um tempo considerável do dia (Zamignani & 

Banaco, 2005). A paciente relatou intensa ansiedade quando está próximo de ocorrer um 

evento, o que lhe causa prejuízos, pois a ansiedade a paralisa, tornando-se difícil 

aproveitar o momento de forma prazerosa. No decorrer da terapia, a paciente aprendeu a 

identificar as situações que produzem ansiedade, dizendo que antes apenas sentia-se 
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ansiosa, mas não compreendia o porquê. Tal discriminação possibilita que o sujeito 

reorganize sua rotina, relacionamentos e atividades, a fim de produzir outros 

sentimentos. Como resultado, também notou-se que a paciente começou a falar mais 

abertamente sobre seus sentimentos.  

Caso 04 

Descrição: Adulta, 23 anos, sexo feminino, estudante. Iniciou o processo 

psicoterapêutico relatando ter ansiedade generalizada desde criança. Contou que na 

infância sentia dor abdominais, gastrite e não conseguia se alimentar normalmente. 

Relatou que as crises se intensificaram a ponto de se automutilar para diminuir a 

ansiedade. Descreve sua emoção como se fosse uma dor, acompanhada de uma 

angústia. Além disso, apresenta uma autorregra de que tudo o que faz precisa estar 

perfeito e sob seu controle. Quando perde o controle das situações apresenta crise de 

ansiedade, sente tremor, angústia e palpitação. Faz uso de medicação antidepressiva, e 

não discrimina o que desencadeia a ansiedade. Ao longo do processo, relatou uma perda 

significativa em sua vida, de uma figura de grande valência.  

Discussão: Estudos da Análise do Comportamento sugerem que os 

comportamentos autolesivos são comportamentos aprendidos por meio de uma história 

de interação com o ambiente físico e social (Iwata, et al.,1994). Verifica-se que a 

autorregras, a perda de alguém importante, e um histórico de ser bem-sucedida no que 

faz, são variáveis importantes para o surgimento da ansiedade. Além disso, notou-se 

grande dificuldade de perceber e expressar sentimento, o que favorece a somatização.  

Caso 05  

Descrição: Adulta, 52 anos, sexo feminino. Procurou o serviço de psicologia 

com a queixa inicial de ausência de sentido na vida. Relatou um casamento o qual não 

queria ter vivido, disse ter feito uma escolha errada e se emociona toda vez que fala no 

assunto. Separada há 14 anos, tem 2 filhos. Atualmente é proprietária de um 

estabelecimento, e reside junto com um dos filhos. A paciente relatou ter tido outros 

relacionamentos depois da separação, porém não conseguiu se envolver 

sentimentalmente. Disse ter medo de se vincular e não dar certo, falou não consegue 

pensar em morar com outra pessoa, por conta do antigo relacionamento ter sido muito 

estressante e desgastante. Possui diagnóstico de fibromialgia e hipertensão. A paciente 

toma alguns medicamentos, e em um dos atendimentos relatou ter ficado 2 dias sem 

tomar o remédio para fibromialgia, o que provocou muitas dores no corpo e também 

refletiu na perda de sono. 
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Discussão: Notou-se que a ansiedade está ligada ao histórico de um casamento 

aversivo. A paciente aprendeu que relacionamentos produzem sentimentos ruins, 

portanto, mantém-se longe da possibilidade de estar com alguém novamente. Percebeu-

se que a fibromialgia faz parte de uma classe de respostas que sinaliza a ocorrência de 

contingências coercitivas.  

Percebeu-se um padrão de comportamento de fuga de relacionamentos, e 

resistência em se envolver sentimentalmente, que tem a função de evitar sofrimento e 

comprometimento. Como consequência, a paciente evita conhecer novas pessoas, novos 

contextos, viver novas experiências, o que dificulta a ampliação e variabilidade de 

repertório. A ansiedade surge como resposta ao sofrimento vivido no passado, no 

sentido de que sensações fisiológicas sinalizam um possível perigo (a possibilidade de 

um novo relacionamento), paralisando-a.  

Caso 06 

Descrição: Adulto, 27 anos, casado, sexo masculino. Relata que há algum tempo 

sofre com crises de ansiedade, isso o deixa incomodado, pois percebe que sua atenção e 

concentração estão prejudicadas. Seu estado de ansiedade aparece em diversos 

contextos, sendo os jogos de computador a única atividade que diminui a sua ansiedade. 

Percebe que a ansiedade é maior quando não faz o que gosta, neste caso, jogar.  

Quanto ao seu relacionamento, mostra ter algumas divergências com sua esposa, 

e que costuma não brigar para não se estressar. Quando está no trabalho precisa ser 

supervisionado, caso contrário não consegue produzir, e sente que pode ser prejudicado. 

Disse que em alguns momentos sensações de aperto no peito e falta de ar começaram 

“do nada”, e que logo depois sente-se ansioso. Não consegue identificar o que 

desencadeia as crises de ansiedade. 

Discussão: A ansiedade, neste caso, é um conjunto de respostas produzidas em 

uma relação conjugal desgastante, sem diálogo; de um contexto profissional que 

funciona somente sob pressão; e de um histórico de vida que dificultou a aprendizagem 

de expressão de sentimentos. A possibilidade de falar e ser escutado, durante a terapia, 

foi contexto para que as mudanças comportamentais começassem a ocorrem, ensinando 

ao paciente formas de resolver conflitos, para além da expressão sintomática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se perceber através dos estudos de caso, que a ansiedade é um 

comportamento aprendido ao longo da história de vida de cada sujeito. Nos casos 
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atendidos, percebeu-se uma variável comum: a ansiedade como resposta à contingências 

coercitivas, e à intensas cobranças dos outros com relação às escolhas dos pacientes, 

principalmente no ambiente familiar. Notou-se contingências nas quais outras pessoas 

exigiam que os sujeitos se comportassem de acordo com as expectativas alheias, 

punindo-os caso as exigências não fossem cumpridas. Assim, é comum que na vida 

adulta emerja uma autorregra de cobrança extrema e dificuldade de suportar frustrações. 

Percebeu-se também dificuldade de posicionamento, e sensações aversivas diante de 

eventos que não estão sob controle.  

É comum que a ansiedade seja composta por sintomas físicos, tais como 

sudorese, taquicardias, dor no peito, dores de cabeça, enjoos, sensação de sufocamento, 

falta de ar e automutilação. Nessa perspectiva, os pacientes buscam terapia desejando o 

alívio desta ansiedade. 

Destaca-se que é necessário que o terapeuta conduza o processo de forma 

empática, sem julgamentos, buscando, junto com o paciente, o melhor caminho para 

discriminar as contingências que produzem os comportamentos de ansiedade, e buscar 

de ampliação do repertório comportamental, a fim de produzir relações mais saudáveis e 

satisfatórias. 
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Resumo 

O período gestacional envolve inúmeras mudanças na vida de uma mulher. 

Investimento afetivo, fantasias e expectativas compõem esse momento. O presente 

artigo visa discorrer sobre atendimentos de psicoterapia, a partir da escuta de uma 

estagiária de Psicologia, diante de um processo de elaboração de luto em um estudo de 

caso. A partir do viés da Psicanálise, discute-se a relação do desejo e expectativa 

materna, concomitante com a dor da perda de um filho, que ocorreu em consequência da 

trombofilia. Observou-se a resistência em entrar em contato com a dor, e as distintas 

formas de afastar-se do sofrimento. Pode-se concluir que o processo de simbolização do 

luto não foi concluído, pois não houve o desinvestimento afetivo da mãe para com seu 

filho.  

 

Palavras-chave: Maternidade. Luto. Dor. 

 

Abstract   
The gestational period involves numerous changes in a woman's life. Affective 

investment, fantasies and expectations make up this moment. The aim of this article is 

to discuss psychotherapy services, based on a psychology intern listenings, about a 

process of mourning in a case study. From the bias of Psychoanalysis, we discuss the 

relation of maternal desire and expectation, concomitant with the pain of the loss of a 

child, which occurred as a consequence of thrombophilia. There was resistance to 

contact with pain, and different ways of moving away from suffering. It can be 

concluded that the process of symbolization of mourning was not concluded, since there 

was no affective disinvestment of the mother to her child. 

 

Keywords: In parentheses. Mourning. Pain. 

 

Resumen 

El período gestacional implica innumerables cambios en la vida de una mujer. La 

inversión afectiva, fantasías y expectativas componen ese momento. El presente artículo 

apunta a discurrir sobre atenciones de psicoterapia, a partir de la escucha de una pasante 

de Psicología, ante un proceso de elaboración de luto en un estudio de caso. A partir del 

sesgo del psicoanálisis, se discute la relación del deseo y expectativa materna, 

concomitante con el dolor de la pérdida de un hijo, que ocurrió como consecuencia de la 

trombofilia. Se observó la resistencia en entrar en contacto con el dolor, y las distintas 

formas de alejarse del sufrimiento. Se puede concluir que el proceso de simbolización 
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del luto no fue concluido, pues no hubo la desinversión afectiva de la madre hacia su 

hijo. 

 

 Palabras clave: Maternidad. Luto. Dolor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa apresentar um caso atendido na clínica escola da 

Faculdade de Pato Branco (FADEP), por uma acadêmica do 9° Período de Psicologia. 

Foram feitos 4 atendimentos, além da triagem. Os atendimentos foram realizados à luz 

da abordagem psicanalítica, sendo que, a estagiária teve orientação semanalmente da 

professora orientadora em conjunto com o grupo de estágio.  

A Psicanálise é uma técnica que teve como principal propulsor Freud, que desde 

o início de sua experiência clínica preconizava a escuta de seus pacientes, que para a 

época era um diferencial – meados do final do século XIX. “Dessa forma, dois trabalhos 

se impõem: o de escutar a palavra do outro e o de produzir palavras que viessem ao 

encontro dessa demanda de ajuda” (MEDEIROS e NEUMANN, 2005, p. 66). Portanto, 

a Psicanálise origina-se do objetivo da escuta singular, a qual na clínica vem se 

desenvolver e aperfeiçoar (FREUD, 1996).  

A palavra, possui uma singular importância para esta abordagem, segundo Freud 

(1996) a palavra possui um complexo arranjo de associações “formado por uma grande 

variedade de apresentações visuais, acústicas, táteis, cenestésicas e outras” (p. 123). 

Compreende que a palavra é capaz de extensão, na medida que é carregada de sentido, 

além das impressões sensoriais.  

A partir das teorias de Freud, Lacan em sua obra fez algumas considerações 

sobre a Psicanálise. Um dos princípios da teoria psicanalítica segundo Lacan, diz 

respeito ao inconsciente que de acordo com seu viés é estruturado como linguagem. 

Além disso, o sintoma possui uma importância distinta no decorrer da análise. Segundo 

a teoria lacaniana, o sintoma é acima de tudo “um mal-estar que se impõe a nós” 

(NASIO, 1993, p. 13), caracterizando um ato involuntário, produzido sem qualquer 

saber consciente.  

A paciente em questão, procurou auxílio da psicoterapia, após a perda de sua 

filha, a qual faleceu no nono mês de gestação. A sua principal queixa, era relacionada ao 

fato de chorar ao falar sobre o falecimento de seu bebê. O objetivo, segundo ela, era não 

chorar mais ao falar sobre o assunto. 
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A perda de um filho, ainda no período gestacional, costuma ser um 

acontecimento significativo para os pais, principalmente para a mãe, pois está 

relacionado com memórias do passado e expectativas para o futuro. Na gravidez 

planejada, esses aspectos costumam ser ainda mais significativos. A mulher, durante a 

gravidez, investe em uma construção de idealização de seu filho, logo, ao ter 

conhecimento do falecimento, pode existir a dificuldade em aceitar a situação (LEMOS 

& CUNHA, 2015). No presente trabalho, será discutido mais profundamente sobre as 

questões que envolvem o luto, além das diferentes variáveis que compõe o desejo de ser 

mãe.  

O falecimento do bebê da paciente, ocorreu devido a complicação recorrente de 

um caso de trombofilia. A paciente não tinha conhecimento que tinha essa doença, o 

quadro se agravou devido a gestação. A trombofilia, consiste na tendência ao 

desenvolvimento de trombose, pode ser hereditária ou adquirida, no caso da paciente 

tratava-se da trombofilia hereditária. A gravidez por si só já causa hipercoagulação do 

sangue para preparar o organismo ao parto, se a gestante possuir geneticamente uma 

desordem relacionado a coagulação, que é o caso da trombofilia, consequentemente irá 

prejudicar a formação do feto (KALIL et. al., 2008). Porém, existem tratamentos para 

que a gravidez ocorra normalmente.  Os medicamentos antitrombóticos, são utilizados 

com a finalidade de restabelecer a coagulação do sangue. Entretanto, o tratamento no 

caso de trombolifia na gravidez é estabelecido de acordo com o julgamento clínico 

(FIGUEIRO-FILHO, 2012).  

Segundo Freud (1996, p. 249), “o luto, de modo geral, é a reação à perda de um 

ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido”. 

Embora a vivência do luto em seu curso natural, é permeado por instabilidade 

emocional, não deve ser relacionado com algo patológico. O processo de luto, mobiliza 

sentimentos relacionados com a tristeza e perda de interesse em atividades que antes 

eram prazerosas. Trata-se de um momento doloroso, e a forma que o enlutado vivência 

o luto depende de vários fatores internos e externos.  

Nesse sentido, podemos citar as características que envolvem a melancolia, onde 

também está relacionada a perda de um objeto, porém não é necessariamente 

relacionado com a morte do ente querido. O rompimento de um relacionamento 

amoroso, também caracteriza a perda de um objeto amado. Portanto, existem alguns 

sentimentos relacionados a melancolia, como descreve Freud (1996, p.250)  
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Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo 

profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a 

perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e 

uma diminuição dos sentimentos de auto-estima a ponto de encontrar 

expressão em auto-recriminação e auto-envilecimento, culminando numa 

expectativa delirante de punição. 

 

Dessa forma, é possível perceber características semelhantes no luto e na 

melancolia, exceto pela diminuição de auto estima, que não está presente no processo de 

luto.  

Na medida em que vivemos, passamos por diversas experiências, cada uma com 

sua singularidade nos deixam marcas. Segundo Rolnik (1993), a partir das diversas 

experiências são produzidos estados inéditos, cada um deles propiciam um 

desiquilíbrio, provocando e estimulando a mudança, ou seja, “a criação de um novo 

corpo” (ROLNIK, 1993, p. 2). As experiências, são constituídas a partir da relação com 

o ambiente externo, com outras pessoas e também a partir da própria subjetividade, 

onde novos fluxos juntam-se as experiências, dando origem a uma nova vivência, que a 

autora Suely Rolnik pontua como estados inéditos que vão ao encontro de novas 

maneiras de agir, pensar e dão origem a um novo corpo. 

Através desse viés será discutido o presente trabalho, onde a paciente é 

acometida por uma doença e sente a perda de sua filha que era tão esperada. Dentre 

esses acontecimentos surge algo novo, um novo olhar dela para com sua vida. Reflexões 

que ela trouxe no decorrer de sessões de psicoterapia.  

 

RELATO DO CASO 

Foram realizadas quatros sessões de psicoterapia individual semanal, nos meses 

de abril e maio de 2018, as sessões tinham a duração de 50 minutos.  

A paciente A. do sexo feminino, 32 anos, foi encaminhada para o serviço de 

Psicologia da FADEP a partir de indicação realizada pelo superior no trabalho. A 

paciente, resolveu seguir a recomendação, pois viu a necessidade de acompanhamento 

psicológico devido falecimento de seu bebê.  

A triagem da paciente foi realizada no dia 10 de abril de 2018, relatou que sua 

filha havia falecido há três meses, a morte foi provocada por complicações no nono mês 

da gravidez, teve problemas com a coagulação do sangue que acarretou em um aumento 

na pressão arterial e consequentemente o falecimento de sua filha já no final da 

gestação. A partir disso, a paciente teve o diagnóstico de trombofilia. No momento que 
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ocorreu a triagem, a paciente disse que estava tomando alguns medicamentos, entre eles 

um para regular a pressão arterial e outro para afinar o sangue devido a trombofilia, 

além da fluoxetina e ácido fólico, conforme orientações médicas. 

Referente à saúde da paciente, ela relatou fragilidade, pois há muito tempo vinha 

tendo infecções que não melhoravam. A. disse ter feito acompanhamento médico e que 

as frequentes infeções nos rins eram diagnosticadas erroneamente como DST (Doença 

Sexualmente Transmissível). O equívoco do diagnóstico médico quase resultou em sua 

morte, segundo a paciente, pois após o diagnóstico de trombofilia ser comprovado ela 

fez uma reflexão de vários momentos em que a doença acarretou infecções e que na sua 

visão poderia ter sido evitado. Até mesmo o uso de anticoncepcional, que para ela pode 

ter sido fatal.  

Há aproximadamente um ano atrás, a paciente disse ter sofrido um aborto, 

porém na época nem ela ou os médicos perceberam que havia alguma ligação com esta 

doença. A morte desse segundo filho, trouxe um novo sentido para paciente, segundo 

ela, sua filha que faleceu, veio com o propósito de salvá-la, pois só assim ela conseguiu 

descobrir a origem de suas infecções e fazer o tratamento correto.  

Ao ser questionada sobre o objetivo em fazer psicoterapia, A. disse que seu 

único objetivo era parar de chorar ao falar da morte da filha, pois isso ocorria sempre e a 

deixava incomodada. Segundo ela, “as pessoas não toleram uma pessoa chorona” (sic), 

principalmente em relação aos colegas de trabalho, pois segundo A. se ela chorasse 

diante de outras pessoas, corria o risco de acharem que ela era “desocupada” (sic). A 

paciente comentou que não aturava pessoas depressivas ou “pra baixo” (sic) e depois de 

sua perda ela acredita que assim como ela, as outras pessoas não queriam escutá-la ou 

ver que ela estava sofrendo. 

Diante desse momento difícil de sua vida, a paciente disse que estava buscando 

apoio em um grupo de mulheres, no qual era composto por mães que devido a 

trombofília também perderam seus filhos, e outras que além dessa doença tiveram outra 

complicação que resultou na morte de seu filho. O grupo chamava-se “filho arco-íris”, 

que de acordo com A. diz respeito ao filho que nasce depois de um período difícil, ou 

seja, faz uma analogia ao arco-íris que nasce depois da tempestade, que para ela, visa 

trazer a alegria novamente. Assim como um filho que trás novas esperanças aos pais.  

Durante a gestação, a paciente passou a utilizar fluoxetina por orientação 

médica. Comentou sobre a importância deste medicamento em sua vida, pois atribuiu ao 

mesmo uma maneira de aliviar seu sofrimento. A orientação do médico era para que ela 
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utilizasse fluoxetina por dois anos, mas A. não soube dizer exatamente o motivo dele ter 

receitado essa medicação. O fato de saber desta recomendação médica deixou a paciente 

tranquila, pois segundo ela, esse medicamento agia amenizando seu sofrimento e 

também diminuindo seu choro. Segundo A., incomodava-se com o fato de não ser 

preparada para a morte.  

A paciente trabalhava como interprete de libras em uma instituição de ensino 

privado e também em uma escola pública, no período que estava fazendo o 

acompanhamento psicoterapêutico encontrava-se de licença. Após a morte de sua filha, 

A. fez uma reflexão de como o trabalho ocupava grande parte de sua vida, 

consequentemente acabava dedicando-se pouco aos cuidados de si mesma. Segundo a 

paciente, acreditava que a sua vida era seu trabalho, mas depois do diagnóstico da 

doença priorizou sua saúde, mudou seus hábitos, horários, alimentação e passou a fazer 

exercícios. Antes do diagnóstico, passava até 12 horas sentada no trabalho.  

Ser mãe, para a paciente, não era algo que sempre esteve em seus planos, porém, 

segundo ela, “depois dos 30 anos isso muda, percebe uma necessidade de ter um filho” 

(sic). A. percebeu que todas as mulheres ao seu redor tinham filhos, notou que tinha 

chegado a hora dela, e começou a planejar sua maternidade. 

Sobre uma nova gravidez, a paciente disse que tinha planos de engravidar 

novamente, mas sabendo que teria que ser extremamente cautelosa, pois existem 

algumas restrições que o seu médico já havia lhe informado. A. teria que fazer 

aplicações de injeções na barriga, para regular a coagulação do sangue, para isso teria 

que ficar em repouso e devido à oscilação na coagulação do sangue havia o risco de 

aborto. Além disso, a hipertensão pode ocasionar pré-eclâmpsia, por isso, os cuidados 

deveriam ser redobrados.   

O processo de psicoterapia foi interrompido pela paciente, pois A. engravidou 

novamente. Devido às orientações médicas, achou melhor ficar de repouso em casa, 

pois considerou arriscado para sua gestação deslocar-se até a FADEP. 

 

DISCUSSAO 

Durante as sessões, a paciente lamentou que a vida toda a trombofilia lhe 

acompanhou, segundo ela, sentia sintomas que nunca melhoravam, mesmo com 

acompanhamento periódico ao médico. Diversas infecções foram desenvolvidas, em 

consequência da desordem na coagulação do sangue. O médico da paciente chegou a 

equivocar-se em um diagnóstico. A paciente via-se incomodada com sintomas que 
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estavam sempre lhe acompanhando e sem melhoras. Nesse sentido, segundo o autor 

Peter Pál Pelbart (2013) o corpo não aguenta tudo aquilo que o coage, que o limita, 

tanto interno quanto externamente, sendo necessário algo que o sacudisse para despertar 

desse estado de esgotamento.  

 Nesse momento se situa a metamorfose, uma crise que origina algo novo, novas 

possibilidades, propiciando novos arranjos à subjetividade. Às vezes, é necessário o 

extremo da vida se manifestar, no caso de doença, ou a perda de um ente querido, para 

que se descubra algo novo, que segundo Peter Pál Pelbart (2013) torna-se potência. Esse 

mesmo autor, destaca que precisamos estar passíveis de sentir tanto a dor quanto o 

prazer, que a vida é composta por isso, estar vivo nos dá condições para sermos 

afetados. Portanto, é em momentos de crise que se releva as forças, retribuindo-as. “A 

doença aparece, desse modo, como um trabalho de reconstrução, uma nova relação com 

a vida” (PEBALRT, 2013, p. 37).  

No caso da paciente, é possível perceber que novas reflexões se originaram a 

partir da doença e da morte de sua filha, por exemplo, o fato dela querer mudar sua 

rotina, dedicar-se mais a si mesma e para isso diminuir a carga horária semanal de seu 

trabalho. Segundo a paciente, a dor que a morte de sua filha lhe causou era 

incomparável. Segundo Nasio (2008) o choro pode contribuir para o alívio de emoções, 

que pode ser considerada uma expressão da emoção dolorosa, por isso “o choro e o grito 

podem ser não apenas manifestações da dor, como elementos, expressões físicas que 

“sossegam” a dor, suavizando-a e tornando-a mais suportável” (NASIO, 2008, p. 36). 

Por isso, quando faltavam palavras para expressar a dor da paciente, ela chorava, como 

forma de alívio das tensões. 

A emoção se manifesta mesmo que o sujeito não perceba, os afetos podem até 

não serem reconhecidos. Geralmente ao não reconhecer esses afetos em si e as 

consequências disso nas suas manifestações, o sujeito procura explicações no mundo 

exterior. No entanto “o estado emotivo faz parte daquilo que se oferece a ver ao olhar 

do outro: pode-se ignorar o que emociona, percebem-se todavia os sinais da 

participação somática que comporta este vívido” (AULAGNIER, 1999, p. 19).  

Desse modo, a relação do sujeito com o corpo ocorre mediada pela relação com 

a realidade, de acordo com sensações advindas das zonas sensoriais. Segundo a autora 

Piera Aulagnier (1999) é necessário estar atento a relação, do corpo, psique e a cultura, 

pois a dinâmica estabelecida esses aspectos refletem consideravelmente na 

subjetividade. Ou seja, “todo discurso cultural tem como missão operar uma espécie de 
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aculturação de uma parte dos propósitos fantasmáticos: não é do poder deste discurso 

eliminá-los, mas é do seu poder oferecer-lhes objetivos substitutivos, compensações 

parciais” (AULAGNIER, 1999, p. 15). Nesse sentido, a paciente A. traz em seu 

discurso o desejo em querer controlar suas emoções, principalmente a tristeza, que está 

estreitamente ligada com o fato de chorar, que lhe causa tanto desconforto. Além disso, 

o julgamento das outras pessoas lhe causa receio.  

Na infância, a criança descobre o mundo a partir dos olhos da mãe, ou seja, sem 

ter o aparato da linguagem ainda, a criança explora o mundo ao seu redor através dos 

sentidos. Desse modo, através do som, tato, olfato e paladar, se desenvolve o processo 

psíquico primário. Segundo FERREIRA (2008, p. 173, apud ANZIEU, 1989, p. 192) 

O choro é primeiro pura descarga motora da excitação interna, de acordo 

com o esquema reflexo que constitui a estrutura primeira do aparelho 

psíquico. Depois, ele é entendido pelo bebê e pelas pessoas que o cercam 

como uma exigência e como o primeiro meio de comunicação entre eles, 

ocasionando a passagem à segunda estrutura do aparelho psíquico onde 

intervém, em uma reação circular, o sinal, forma primária da 

comunicação. A via de descarga adquire assim uma função secundária de 

extrema importância, a de compreensão mútua. 

 

 Desse modo, podemos observar que no caso da paciente A. a sua preocupação 

em não chorar, exprimindo sua insatisfação e frustração em relação a filha que faleceu e 

o receio de expressar suas emoções. Além disso, a paciente busca de diversas maneiras 

a identificação com o outro, como ela mesma diz que prefere conversar com pessoas 

que entendem sobre a morte, ou que já perderam alguém querido, pois sabem como ela 

está se sentindo. Lacan, no Estádio do Espelho, indica esta identificação que o sujeito 

busca no externo, no Outro, e desde a infância o sujeito procura algo/alguém para 

identificar-se, para ser sua referência simbólica. Porém, Lacan adverte que esta 

identificação jamais poderá ser completa, “será uma eterna busca por aquele momento 

em que a criança se volta para o adulto, como que a buscar, de algum modo, seu 

assentimento”. (FERREIRA, 2008, apud KEUFMANN, 1996). 

O corpo é a principal ligação do sujeito com o mundo, a cultura, e a sociedade 

em geral modela o corpo das mais diferentes formas, de falar, andar, rir, viver e também 

de expressar. Dessa forma FERREIRA (2008, p. 172): 

 

As convenções sociais revelam a relação do indivíduo com o seu meio 

social por meio de: ritos, etiquetas, características gestuais, formas de 

percepção, de expressão de sentimentos, distinção de classe, códigos 

culturais e sociais, jogos de aparência, jogos de sedução, erotização, 

adornos, moda, técnicas corporais, marcas de distinção (como tatuagens e 
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piercings), entretenimento físico, lazer, prazer, sexo, relação com o 

sofrimento, com a dor etc. Tudo está inscrito no corpo. 

 

O reconhecimento de um mundo exterior, também é mediado a partir das 

sensações de sofrimento e desprazer. Segundo Freud (2013), o afastamento e fuga 

desses sentimentos ocorrem em decorrência do princípio do prazer, desenvolvendo um 

isolamento de tudo que possa ocasionar o desprazer. De acordo com Freud o sujeito vai 

em busca apenas do prazer, fazendo com que ocorra um “confronto de um exterior 

estranho e ameaçador” (p.76). Portanto, podemos observar que a paciente apresentou 

essa tendência em esquivar-se do sofrimento, seja pelo amparo do grupo de mulheres 

que já vivenciaram a perda de um filho ou pela utilização de medicamento.  

As substâncias utilizadas com a finalidade de obter sensações prazerosas e 

consequentemente o afastamento de impulsos desagradáveis está relacionada:  

não só a produção imediata de prazer, mas também um grau altamente 

desejado de independência do mundo externo, pois sabe-se que, com o 

auxílio desse ‘amortecedor de preocupações’, é possível, em qualquer 

ocasião, afastar-se da pressão da realidade e encontrar refúgio num 

mundo próprio, com melhores condições de sensibilidade (FREUD, 2013, 

p. 86). 

 

Por isso, é alto o grau de danos provocados pelo uso de intoxicantes, pois podem 

resultar no desperdício de energia psíquica, que poderia estar voltado ao enfrentamento 

ou a melhorias na qualidade de vida do sujeito (FREUD, 2013). A paciente via-se 

dependente de seu medicamento, que para ela agia como inibidor das preocupações e 

sofrimentos ocasionados pelo falecimento de sua filha.  

Portanto, a partir desse viés as pessoas em geral tem como propósito principal a 

busca pela felicidade, de acordo com o princípio do prazer. Freud (2013) destaca que 

“todo sofrimento nada mais é do que sensação; só existe na medida em que sentimos” 

(p.85). Dessa forma, o sofrimento é sentido de acordo como o organismo está regulado. 

O autor Rogério Miranda de Almeida (2014) em seu trabalho sobre as obras de 

Nietzsche, ressalta que tanto o prazer quanto o desprazer estão estreitamente ligados, 

pois segundo o autor é justamente em momentos que o sofrimento se manifesta que é 

possível potencializar a transformação. 

O luto, segundo Juan David Nasio (1997) é o melhor exemplo de dor psíquica, 

pois trata-se de uma separação do objeto que sumiu de forma súbita e definitiva.  

Existem várias formas se experienciar essa dor psíquica, não apenas pela morte de um 

ser amado. Segundo Juan David Nasio (1997, p. 18) entre elas estão: “dor de abandono, 
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quando o amado nos retira subitamente o seu amor; de humilhação quando somos 

profundamente feridos no nosso amor-próprio; e dor de mutilação quando perdemos 

uma parte do nosso corpo”. Portanto, todas essas dores configuram diferentes formas de 

intensidade da dor, diante da perda do objeto amado, ocasionado uma desarmonia no 

psiquismo.  

Outro aspecto importante, é o significado deste objeto amado, e a pergunta que o 

autor Juan D. Nasio (1997) indaga é em relação ao motivo desse objeto ter se tornado 

insubstituível e de máxima importância para a vida do sujeito. É pelo poder que o objeto 

tem de satisfazer os desejos, porém o ser amado proporciona uma satisfação parcial. 

Dessa forma, o autor destaca o seguinte: 

[...] o ser do nosso amor, nos insatisfaz porque, ao mesmo tempo em que 

excita o nosso desejo, ele não pode — a rigor, será que ele teria os meios 

de fazê-lo? — e não quer nos satisfazer plenamente. [...] Isto significa que 

ele é ao mesmo tempo o excitante do meu desejo e o objeto que só o 

satisfaz parcialmente (NASIO, 1997 p. 36).  

 

Portanto, esse objeto eleito tão intimamente, é ordenado pelo movimento do 

desejo e tem origens no inconsciente. Apenas depois de perdê-lo que possivelmente 

vem à tona sua origem. Por isso, vale ressaltar a dinâmica que ocorria entre o desejo de 

ser mãe da paciente e a expectativa do nascimento de sua filha, diante desta demanda 

materna. 

A maternidade, historicamente tem laços estreitos com o âmbito social e 

cultural. Com o passar dos séculos, a mulher teve seu papel determinado pelo discurso 

impregnado de que sua função era voltada apenas as potencialidades de gerar, cuidar e 

reproduzir. Neste contexto, o adestramento do corpo e da sexualidade feminina se 

intensificava (NUNES, 2011).  

Segundo ZORNIG (2010) apud FREUD (1976) o desejo de ter um filho pode 

remeter a origens narcísicas dos pais, pois a criança viria a desempenhar o papel de 

reparadora, diante de questões dos próprios pais. Dessa maneira, a criança teria o papel 

de atualizar lembranças e fantasias. A mãe, em especial pode ter uma relação com o 

bebê que a autora Silvia Maria A. Zornig (2010, p. 459) caracteriza de “nostálgica como 

um encontro íntimo da mulher consigo mesma, encontro em que a criança só pode ser 

representada por elementos do passado”.  

O desejo de ser mãe da paciente estava intimamente relacionado a fantasia, onde 

ela depositava expectativas, principalmente vinculado ao desejo de livrar-se da dor que 

assolava no momento de elaboração de luto. De acordo com Nasio (1997), a dor da 
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perda de um ente querido declina quando é aceito a realidade de que ele não voltará.  

Fica evidente essa dinâmica de expectativas e fantasias, quando a paciente se interessa 

em fazer parte do grupo “filho arco-íris”, onde faz uma analogia que após um período 

de tempestades um filho trás alegria novamente ao casal. Portanto, observa-se que a 

paciente faz o movimento de procurar algo para ocupar o lugar da filha que faleceu, por 

meio de uma nova gravidez, o que mostra a resistência dela em aceitar a realidade.  

Considerando a cultura em nossa sociedade, onde a maternidade é vista como 

função natural da mulher, quando não há êxito em gerar um filho saudável, é comum 

que a mulher seja acometida pelo sentimento de incompletude e inferioridade. Durante a 

gestação, todas as expectativas são desenvolvidas, junto com a idealização do bebê e 

quando a gravidez é interrompida pelo óbito, a idealização acaba não sendo 

concretizada. Além disso, existe a expectativa da família em geral, a forma que lidam 

com a situação poderá refletir significativamente na maneira que a mãe reagirá 

(LEMOS & CUNHA, 2015). No caso da paciente, segundo ela, sua família não gostava 

de tocar no assunto sobre o falecimento de sua filha, o que pode ter contribuído em sua 

dificuldade em expressar verbalmente seu sofrimento.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração diz respeito a profissão da 

paciente, ela desempenhava a função de interprete de libras, onde mais uma vez ela não 

precisaria fazer o uso da fala para se expressar. Para a Psicanálise, a fala tem um papel 

de destaque, devido a técnica da livre associação que demandam algumas 

particularidades. Segundo Lacan, a fala desempenha a função de exprimir o sentido de 

determinadas funções empregadas pelo sujeito. Além disso, é através da fala que é dado 

vasão a afetos e a possibilidade de ressignificar seus conteúdos.  (FOCHESATTO, 2011 

apud LACAN, 1998). 

De acordo com Nasio (1997), para atravessar um período permeado por intensa 

dor e sofrimento, é necessário “esperar que o tempo e as palavras se gastem” (p. 17). 

Por isso, a importância de dar sentido à dor e simbolizá-la. A dor psíquica, pode trazer à 

tona um misto de sentimentos, que muitas vezes escapa à razão, por isso o trabalho de 

simbolização é complexo. O trabalho realizado no luto é de desinvestimento, o afeto 

que antes era endereçado ao ente querido é redirecionado. Podemos perceber que a 

paciente não concluí totalmente o processo de simbolização, pois ao invés de percorrer 

o curso natural do luto e realizar o desinvestimento afetivo, ela engravida novamente e 

deposita suas expectativas neste novo filho.  
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Referente à doença, podemos observar que a paciente teve resistência em 

descobri-la, pois mesmo com os sintomas persistindo ela não procurou uma segunda 

opinião médica. Portando, há uma tendência em evitar entrar em contato com o 

sofrimento. Existe a visão de catástrofe experenciada pelos acometidos por uma doença, 

consequentemente poderá resultar em um abalo existencial. De acordo com Peter Pál 

Pelbart (2013, p. 41) é comum que a pessoa acometida por uma doença, faça um 

investimento em reflexões a respeito si mesmo, após receber o diagnóstico. Dessa 

forma, a paciente ao descobrir a doença fez um mergulho em si mesma, na qual resultou 

em algumas reflexões sobre as possibilidades de mudança que até então permaneciam 

adormecidas. 

Segundo Hélio Rebello Cardoso Junior (1996), ao abordar o conceito de 

multiplicidade de Deleuze, faz uma discussão referente a maneira de se posicionar 

frente a um problema, na medida em que a postura adotada para a resolução do 

problema, poderá propiciar uma abertura em relação a novas possiblidades. A partir 

dessa perspectiva, podemos perceber que a paciente identificou a abertura de suas 

possibilidades ao tratar da morte da filha como um estímulo à mudança. Porém, a 

resistência dela em entrar em contato com o sofrimento, resultou de maneira negativa, 

impedindo que ocorresse mudanças efetivas. 

Portanto, de acordo com Peter Pál Pelbart (1996) Deleuze em suas obras buscou 

estudar a singularidade, a diferenciação de cada experiência que o ser humano vivência. 

Dessa maneira:  

[...] abrindo o caminho para a elaboração de uma ética da singularidade: 

não apenas colher as diferenças constituídas, sejam elas individuais ou 

coletivas, mas produzir novas diferenciações, fazer do homem um grande 

experimentador, um afirmador de modos de existência singulares 

(PELBART, 1996, p. 59). 

 

Para compreender essa afirmação, de que é preciso que o homem seja um grande 

experimentador. Rolnik (1997) faz uma interessante análise de como identidades-

padrões são determinantes em meio a sociedade. Através delas, a subjetividade limita-

se, e consequentemente a inflexibilidade diante dos acontecimentos se tornam 

recorrentes. Dessa forma, podemos visualizar algumas características da paciente, que 

ao sentir a dor arrebatadora da perda procurou meios de alívio imediato, ou seja, agiu de 

forma inflexível, com o objetivo de se livrar do sofrimento. Consequentemente, isso 

colaborou para manter a resistência da paciente em deixar-se afetar pelo sentimento da 

dor.  
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CONCLUSÃO 

Diante do presente trabalho, podemos destacar que o processo da maternidade, 

envolvem questões muito particulares, principalmente para a mulher. O investimento 

afetivo depositado na criança, todas as expectativas que envolvem esse momento. A 

gravidez em si, já trás inúmeras mudanças para a vida da mulher, mudanças em seu 

corpo físico, hormônios, emoções e psicológicas (LEMOS & CUNHA, 2015). Sendo 

assim, todo o investimento depositado no filho, acaba não sendo concretizado quando 

ocorre o óbito. Essa energia que antes era endereçada ao objeto de amor, acaba não 

encontrando mais seu destino, consequentemente obriga que ocorra um 

desinvestimento, é o que caracteriza o processo de luto (NASIO, 1997). 

  A dor que é desencadeada no processo de luto, diz respeito justamente a esse 

movimento de desinvestimento, pois o objeto amado ao não estar mais presente deixa 

essa energia de certa forma perdida, causando o sofrimento. “A dor só existe sobre um 

fundo de amor” (NASIO, 1997, p. 18), essa frase do autor, evidencia que a intensidade 

de energia depositada ao ser amado é equivalente a dor que possivelmente irá causar. 

Dessa maneira, a compreensão desse fenômeno pode mobilizar desconforto. 

Evitar o contato com a dor e sofrimento faz parte da dinâmica do ser humano, 

considerando o princípio do prazer proposto por Freud. Essa busca em controlar os 

sentimentos e emoções, são disseminados em nossa sociedade. Entretanto, vale ressaltar 

que não existe um meio que consiga tornar o homem independendo do externo, ou seja, 

o mundo segue seus caminhos próprios, e o ser humano não é imune aos 

acontecimentos que derivam do mundo externo e nem das consequências que lhe causa 

em nível psíquico (FREUD, 2013).  

Portanto, a incansável procura por meios de estancar a dor, desconforto, 

sofrimento ou até mesmo fechar os olhos para sintomas de uma doença, não evita que o 

ser humano sinta o desprazer. A fuga do desprazer, tem suas consequências, que acabam 

enrijecendo e desvitalizando o curso natural da vida. Por isso, o autor Peter Pál Pelbert 

(2013) destaca que todas as formas de aprisionamento dos mais distintos aspectos, estão 

presentes em nossa sociedade. Aprisionamento através de medicamentos, cultura, os 

meios de comunicação, sistema econômico, etc. Nesse contexto surgem os padrões, que 

visam tornar a subjetividade unificada. Além disso, criar um corpo impermeável, 

“blindado” (PELBERT, 2013 apud PESSANHA, 2002), com o objetivo de evitar ser 

afetado pelos encontros e nuances da multiplicidade que a vida proporciona. 
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Considerando os aspectos apresentados no presente trabalho, podemos concluir 

que a paciente procurou de diferentes formas não entrar em contato com o que lhe 

causava dor. Além disso, as sessões de psicoterapia, foram interrompidas por ela, 

devido a nova gestação, o que também evidencia a sua resistência.  
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Resumo 

O objetivo deste artigo é realizar uma discussão sobre as habilidades terapêuticas na 

Terapia Cognitivo Comportamental, visando que são diversas as habilidades para a 

atuação do psicólogo clinico na abordagem. As principais habilidades discutidas no 

artigo referem-se a questões como empatia, contratransferência, empirismo colaborativo 

e aliança terapêutica, visto que tais competências são associadas aos resultados 

benéficos da terapia.  

 

Palavras-chave: TCC, Habilidades, Atuação. 

 

Abstract   
The objective of this article is to conduct a discussion about the therapeutic abilities in 

Cognitive Behavioral Therapy, aiming at the different abilities of the clinical 

psychologist in the approach. The main skills discussed in the article refer to issues such 

as empathy, countertransference, collaborative empiricism and therapeutic alliance, 

since such competencies are associated with the beneficial results of therapy. 

 

Keywords: CBT, Skills, Performance 
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Resumen  

El objetivo de este artículo es realizar una discusión sobre las habilidades terapéuticas 

en la Terapia Cognitiva Comportamental, buscando que son diversas las habilidades 

para la actuación del psicólogo clínico en el abordaje. Las principales habilidades 

discutidas en el artículo se refieren a cuestiones como empatía, contratransferencia, 

empirismo colaborativo y alianza terapéutica, ya que tales competencias se asocian a los 

resultados benéficos de la terapia.  

 

Palabras clave: TCC, Habilidades, Actuación. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa discutir as habilidades psicoterapêuticas sobre o viés da 

terapia cognitivo comportamental. Além das principais habilidades discutidas pela TCC 

(terapia cognitivo comportamental) o autor Alves (2016) visa relatar que de modo geral, 

as competências terapêuticas são importantes para aumentar a qualificação da formação 

do psicólogo.  

Alves (2016) propõe que as competências terapêuticas são os conhecimentos, 

habilidades e atitudes do terapeuta para atuar de forma eficaz de modo que proponha 

benefícios e resultados no tratamento clinico dos pacientes. Os temas abordados no 

artigo visam discutir algumas das diversas habilidades do psicoterapeuta, tendo tais 

características especificas abordadas pois, todas elas dependem do manejo e do domínio 

do terapeuta para serem bem executadas visando a habilidade clinica necessária.  

“Tornar-se um psicoterapeuta competente envolve não apenas o treino de 

habilidades específicas, mas a construção da identidade profissional, o que é um 

percurso lento e complexo, requerendo a articulação entre teoria e prática (Gauy, 2011 

Apud Alves, 2016)  

Assim, o artigo se utilizando do viés da terapia cognitiva comportamental, da 

qual segundo Quayle (2010) Apud Alves (2016) não se ocupa do sofrimento humano 

propriamente dito, mas sim visando um processo cientifico de compreensão e analise do 

qual busca promover a saúde integral do paciente, irá discutir tais habilidades e 

promover a compreensão das possíveis competências do psicólogo. Kerbauy (1983) 

complementa que terapia cognitiva comportamental, visa a análise dos processos 

cognitivos do indivíduo juntamente com os eventos ambientais que permitem a 

compreensão de alguns comportamentos. 

 

MÉTODOS  
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O Artigo foi elaborado com base na teoria cognitivo comportamental, através da 

prática clínica desempenhada no Estágio Supervisionado IV. O presente artigo tem 

caráter descritivo e exploratório, sendo uma reflexão teórica que contém levantamentos 

bibliográficos que se fundamentaram em livros e revistas científicas. Tais discussões 

expostas trazem o entendimento bem como o fundamento prático desta abordagem.  

 

DISCUSSÃO  

Segundo Knapp (2008), os termos terapia cognitiva (TC) e o termo genérico 

terapia cognitivo-comportamental (TCC) são usados com frequência como sinônimos 

para descrever psicoterapias baseadas no modelo cognitivo. O termo TCC também é 

utilizado para um grupo de técnicas nas quais há uma combinação de uma abordagem 

cognitiva e de um conjunto de procedimentos comportamentais. A TCC é usada como 

um termo mais amplo que inclui tanto a TC padrão quanto combinações a teóricas de 

estratégias cognitivas e comportamentais. Desta forma, o terapeuta cognitivo baseia-se 

em habilidades de atuação que são aliadas a ele dentro do Sting, buscando através destas 

uma melhor competência profissional.  

 

Empirismo colaborativo  

Na psicologia sob a perspectiva da cognitivo-comportamental o terapeuta realiza 

o levantamento de dados para determinação de evidencias contra e a favor de 

pensamentos e crenças do paciente e é considerado colaborativo, pois dentro da 

abordagem cognitiva paciente e terapeuta trabalham dentro do conceito de dupla 

terapêutica, ou seja, de maneira colaborativa, trabalham juntos, em parceria, para 

contemplarem os objetivos terapêuticos estabelecidos.  

Conforme afirma Beck (1997) no início do processo, o terapeuta é mais ativo em 

sugerir uma direção para as sessões de terapia e em resumir o que eles discutiram 

durante a sessão, mas à medida que o cliente vai conhecendo a TCC, torna-se 

crescentemente mais ativo na sessão, decidindo sobre os tópicos da agenda, fazendo 

resumo da sessão, propondo a tarefa de casa, e, assim, participando cada vez mais das 

decisões sobre a sua vivência terapêutica. Paulatinamente, está atuação vai se 

incorporando às sessões.  

O terapeuta de orientação cognitivo-comportamental é um agente ativo, o 

terapeuta interpela o cliente, dá opinião, questiona, propõe temas, emite feedback, 
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utiliza técnicas que envolvem tarefas, role play, ensaios e exposições em ambiente 

natural, enfim participa mais ativamente do processo do que terapeutas de outras 

abordagens.  

Wright, Basco e Thase (2008) ressaltam que a atitude empírica da atividade 

colaborativa se manifesta quando o terapeuta e o cliente trabalham juntos, como uma 

equipe investigativa, desenvolvendo hipóteses sobre a validade das crenças e das 

estratégias enfrentamento que são utilizadas pelo cliente.  

Com o passar das sessões e a partir da psicoeducação, onde Rangé e Sousa 

(2008) destacam que, na TCC, o cliente é ensinado a identificar, manejar e modificar 

seus pensamentos e comportamentos com o objetivo de, ao final da terapia, continuar 

aplicando o modelo cognitivo em situações conflitivas. Para que assim o paciente se 

torne seu próprio terapeuta.  

Tal recurso que favorece a aliança terapêutica segura é o estilo colaborativo no 

qual se desenvolve o processo de tratamento (Falcone, 2001).  

Como parceiros, terapeuta e cliente atuam como peritos investigativos da mente 

humana, como cientistas que realizam o teste empírico das hipóteses do cliente. Eles 

confrontam as crenças do cliente com as evidências obtidas através das vivências 

significativas relatadas nas sessões. Este teste empírico é que vai corroborar ou refutar 

as hipóteses do cliente. (Ramos,2016). 

 

A contratransferência para a TCC  

Para o autor Rangé (2001) a transferência e contratransferência para a 

abordagem cognitivo-comportamental é considerado a forma de relacionamento entre 

terapeuta e paciente. Nessa circunstância, esse modo de relação terapeuta-paciente é 

percebido como uma maneira automática de processar as informações que apresentam e 

mostram como está desenvolvendo no processo, entrelaçando um ao outro. Conforme 

Beck (2007): 

Um esquema é uma estrutura cognitiva que filtra, codifica e avalia os 

estímulos aos quais o organismo é submetido. Com base na matriz de 

esquemas, o indivíduo consegue orientar-se em relação ao tempo e espaço 

e categorizar e interpretar experiências de maneira significativa. 

 

Rangé (2001) cita que é na infância que são apresentados alguns esquemas 

emocionais considerados mais centrais da criança que de alguma maneira não foram 

respondidas ou acolhidas quando necessário, como por exemplo, necessidades de afeto, 
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segurança e etc. Sendo assim, podendo gerar uma disfunção no desenvolvimento por 

conta dessa circunstância na infância.  

Dessa forma, Knapp (2004) declara que os mecanismos dos pacientes se tornam 

disfuncionais, apresentam e se comportam no setting de maneira um pouco diferente 

sendo hostil, explorador, manipulador, dependente. Esses modos de ser do paciente no 

setting podem desencadear algumas vias no terapeuta, com isso, podendo identificar sua 

própria maneira de ser, sendo através de suas emoções até para as suas vulnerabilidades, 

isso tudo desencadeado a partir do modo de ser do paciente na terapia. Com isso, o 

terapeuta poderá identificar e compreender de como essas atitudes podem afetar o outro 

e em seguida, observar como o indivíduo desenvolveu esse modo de se comportar.  

Á vista disso, o terapeuta poderá ser mais ativo e tornar-se efetivo nessa relação. 

Porém, por outra parte, poderá desencadear uma negligência por parte do terapeuta 

perante suas próprias vulnerabilidades, sendo estes intensificados a partir da relação 

com o paciente, dessa forma, esse modo de agir do terapeuta poderá fazer com que o 

processo terapêutico seja prejudicado ou até mesmo destruído (KNAPP, 2004).  

Por esse motivo, o autor Rangé (2001) afirma que o terapeuta precisa de 

características essenciais para estabelecer e manter uma relação terapêutica e de certa 

forma o profissional deve construir uma relação que seja terapêutica, assumindo tal 

responsabilidade. O autor Leahy (2001 como citado em Knapp, 2004, p. 492) cita que 

“nenhum de nós está livre da contratransferência e nem deveria estar”, visto que 

“entender as nossas próprias limitações, nossa própria resistência a mudança é descobrir 

mais sobre o paciente e sobre nós mesmos: quando nós aprendemos como o 

comportamento do paciente afeta a nossa contratransferência, nós também aprendemos 

como o paciente afeta os outros”. 

 

Aliança Terapêutica  

O conceito de aliança terapêutica se referem as trocas que podem ocorrer na 

relação entre terapeuta e paciente. Segundo Abreu (2005), a ideia de aliança terapêutica 

originou-se no início da literatura psicanalítica, e desde então esse conceito cresceu 

entre as demais abordagens psicológicas. É sugerido por Abreu (2005) que a aliança 

terapêutica é um aspecto fundamental nas mais variadas formas de sucesso em 

psicoterapia, afirmando que “ela é uma resultante direta do grau de concordância 

estabelecido entre o paciente e o terapeuta a respeito da tarefa, da meta e dos vínculos 

envolvidos no processo de ajuda”. Estabelecer uma aliança entre terapeuta e paciente na 
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abordagem cognitivo comportamental segundo Singulane e Sartes (2017) propicia 

“segurança e confiança, condições necessárias para aprender, implementar e praticar as 

técnicas trabalhadas em psicoterapia” de modo que constitui a relação terapêutica. 

Considerando a clínica na abordagem cognitiva comportamental, essa aliança é 

caracterizada por um tipo de aliança de trabalho, que é direcionado para a promoção da 

mudança cognitiva e comportamental. Busca-se então propiciar um ambiente de 

tratamento autentico afetuoso e empático (JESSE; WRIGHT; BASCO e THASE, 2008). 

A aliança terapêutica é uma relação de colaboração mútua, constituída por 

três componentes interdependentes: objetivos, tarefas e vínculo. Os 

objetivos dizem respeito ao consenso sobre expectativas de resultados de 

curto e longo prazo entre terapeuta e cliente. As tarefas podem ser 

definidas como acordos ou consensos entre terapeuta e cliente no que diz 

respeito ao que deve ser feito na terapia e como atividades diversas na 

terapia contribuirão para a resolução do problema do cliente. Já o vínculo 

está associado à ligação afetiva entre terapeuta e cliente (JESSE; 

WRIGHT; BASCO e THASE, 2008). 

 

Beck (2013), aponta que é essencial começar a desenvolver confiança com o 

paciente desde nosso primeiro contato com ele. Esse processo continua é alcançado 

demonstrando boas habilidades terapêuticas e compreensão acurada, compartilhar 

conceituações e plano de tratamento do paciente, decisões tomadas colaborativamente, 

buscar frequentemente dar e receber feedback e ajudar o paciente resolver seus 

problemas. Embora uma aliança positiva não ocorra imediatamente após o início da 

terapia, é necessário algumas sessões para que esta seja solida, alguns autores apontam 

que seu desenvolvimento é importante antes de grandes mudanças de comportamento. 

Nesse sentido é possível pensar na aliança como uma série de oportunidades que se 

apresentam a cada sessão, “pedindo por inevitáveis ajustes nos procedimentos adotados 

pelos terapeutas no trato com seus clientes” (ABREU, 2005). No entanto os terapeutas 

cognitivos comportamentais não acreditam que uma aliança terapêutica positiva garanta 

por si só os melhores resultados na terapia. “Os terapeutas cognitivos se empenham para 

usar métodos terapêuticos apoiados empiricamente no contexto de uma aliança 

terapêutica positiva”. 

 

RESULTADOS  

 

No cenário nacional desde o ano de 2014 até a atualidade foram encontrados 264 

artigos e periódicos anexados que abordassem o tema referente a habilidade de 

empirismo colaborativo na abordagem Cognitivo-comportamental. 
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O que pode-se verificar também é que em âmbito internacional foi possível 

localizar 28 artigos e periódicos relacionados ao tema do ano de 2014 até presente 

momento. 

O que percebeu-se foi uma grande produção cientifica no ano de 2014, contando 

com 175 produções somente neste ano e uma lacuna de produção entre os anos de 2015 

e 2016, dos quais não foram identificados produções com o tema. Em 2017 verificou-se 

que as produções do tema voltaram a ganhar espaço com 89 publicações e no ano de 

2018 até o momento 36 resultados publicados de artigos e periódicos. 

Com relação ao tema empatia na abordagem cognitivo comportamental percebe-

se que este tem um número bastante elevando de publicações considerando que 

encontrou-se desde o ano de 2014 até a data 8960 artigos e periódicos a respeito do 

assunto. 

Especificamente no ano de 2014 encontrou-se 2150 artigos, no ano de 2015 

foram encontrados 2410, no ano seguinte foram publicados 2330 artigos, já em 2017 

encontrou-se 2200 artigos, e no ano atual 2018 até o momento foram publicados 1280 

artigos e periódicos, o que deixa evidente o quão grande é a produção de tal tema e o 

quanto significante este é para o contexto no qual estamos inseridos. 

As produções relacionadas ao tema Aliança Terapêuticas na Abordagem 

Cognitiva Comportamental desde o ano de 2014 resultam em 768 artigos científicos. 

Percebe-se que de 2014 até 2017 os números aumentaram. Porém no ano de 2018 foram 

produzidos 91 artigos nesse tema, esse número caiu consideravelmente em relação a 

2017 com 189 artigos. 

Conforme a pesquisa realizada sobre a produção de artigos sobre o tema 

contratransferência na perspectiva da abordagem Terapia Cognitivo- Comportamental, 

no ano de 2014 notou-se aproximadamente um número de 171 resultados de artigos. Em 

contrapartida, 2015 e 2016 não houve nenhum artigo que mencionasse nesse assunto. Já 

no ano de 2017, foram realizados 61 resultados sobre esse conteúdo e em 2018 foram 

26 referências sobre. Percebeu-se que o assunto poderia foi mais explorado em 2014, 

após isso decaiu as pesquisas nessa perspectiva. 

 

CONCLUSÃO  
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A apresentação deste artigo foi de explorar e evidenciar melhor a prática do 

terapeuta cognitivo, elucidando suas habilidades bem como comprovando sua eficácia 

no que se refere ao processo psicoterápico pelo qual passa seu paciente. 

Bem se sabe que o exposto é apenas uma parte do trabalho desempenhado pelo 

terapeuta que atua nesta abordagem, sua maestria vai muito além, se tratando de uma 

abordagem que germina com tamanha reconhecimento e efetividade. A TCC moldada 

por  

Beck vem se mostrando a cada dia mais comentada e utilizada, pensando que 

esta é uma abordagem objetiva e metódica e que ganha novos olhares a cada dia que 

passa. Desta forma Figueiredo e Oliveira (2016) elucidam que a terapia Cognitivo-

Comportamental desempenha um importantíssimo papel dentro das práticas em 

Psicologia, a sua composição estruturada, objetiva e direcionada para solucionar 

problemas através da modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais 

atende com maestria as inúmeras demandas da saúde. 

Sendo assim a partir deste estudo, foi possível perceber que as habilidades de um 

psicoterapeuta se fazem num processo dinâmico e inacabado, que requer a articulação 

entre teoria e prática, demandando tempo e dedicação, que suas habilidades são 

necessárias, porém no que convém da pratica do psicólogo sua postura frente a demanda 

de seu paciente deve ser sempre retomada, pois acima de suas competências 

profissionais no usa da teoria e da pratica a ética é de fundamental importância, sedo 

que todo terapeuta deve pautar seu trabalho seguindo essa díade entre competência 

profissional e ética. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o estudo de caso referente a um paciente 

privado de liberdade em uma instituição da cidade de Pato Branco. Tal processo 

terapêutico foi realizado no primeiro semestre do ano de 2018. Para atendimento e 

análise do caso foi utilizado o método psicanalítico, sendo realizadas onze sessões 

psicoterápicas. Foi possível observar no decorrer do processo terapêutico, como o 

paciente foi simbolizando de formas diversas a experiência de estar privado de 

liberdade, e como a análise propiciou uma ressignificação desta experiência. 

 

Palavra-chave: Psicanálise. Privação de Liberdade. Re-significação. 

 

 

Abstract   

This paper aims to discuss the case study of a patient deprived of liberty in an institution 

in the city of Pato Branco. This therapeutic process was carried out in the first half of 

2018. The psychoanalytic method was used to attend and analyze the case, and eleven 

psychotherapeutic sessions were performed. It was possible to observe in the course of 

the therapeutic process, how the patient was symbolizing in various ways the experience 

of being deprived of freedom, and how the analysis allowed a re-signification of this 

experience. 

 

 Keyword: Psychoanalysis. Deprivation of Liberty. Re-signification. 

 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo discutir el estudio de caso referente a un paciente 

privado de libertad en una institución de la ciudad de Pato Branco. Tal proceso 

terapéutico fue realizado en el primer semestre del año 2018. Para atención y análisis 

del caso se utilizó el método psicoanalítico, siendo realizadas once sesiones 

psicoterápicas. Fue posible observar en el transcurso del proceso terapéutico, como el 

paciente fue simbolizando de formas diversas la experiencia de estar privado de 

libertad, y como el análisis propició una resignificación de esta experiencia. 

 

Palabra clave: Psicoanálisis. Privación de Libertad. Re-significación. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o estudo de caso referente a João
1
. 

O analisando se encontra privado de liberdade em uma instituição na cidade de Pato 

Branco. Com ele foram efetuadas 11 sessões sob o método da Psicanálise. 

A escolha do tema se deu a partir das inquietações políticas e filosóficas que 

surgiram no percurso da graduação. Isso porque, nesse período, além da educação 

formal no curso de psicologia, foi possível manter os primeiros contatos com estudos 

sobre as relações de poder e as questões sociais ligadas às temáticas de gênero, raça e 

classe. Processo semelhante ocorreu durante os estágios, realizados em diversas 

instituições públicas e privadas, em que se observou na prática a relação de poder entre 

a vítima e o agressor. A partir desses estudos e experiências, surgiu um novo 

posicionamento e nasceu a necessidade pessoal e profissional de atender clinicamente 

em uma instituição de ressocialização dos sujeitos privados de liberdade. A seguinte 

citação é sobre o processo de encarceramento, e que entendemos importantes para dar 

início às discussões: 

O muro da prisão separa duas populações distintas: a sociedade livre e a comunidade rejeitada por ela. A 

altura e a espessura da barreira, a presença de policiais armados, o portão pesado com uma pequena 

janela, cuja abertura exige uma operação complicada, por medida de segurança, deixa claro que os 

rejeitadores não querem contato com os rejeitados (BARRETO, 2005, p 13-14).  

 

Diferente do sistema prisional tradicional, a instituição em que o atendido está 

detido, possui uma metodologia diferenciada e que visa preservar a recuperação dos 

apenados privados de liberdade. Sobre essa questão, Foucault (1996), afirma que o 

sistema prisional que utiliza o modelo coercitivo de correção tem por objetivo reprimir 

os instintos do apenado, tendo a contribuir com a delinquência, pois o sujeito não 

redireciona a sua libido e não re-significa o ato infracional cometido. Tais práticas 

disciplinares tornam os homens domáveis, porém, não domestica os seus instintos. 

A instituição em questão emprega o método de ressocialização do condenado, no 

qual, é priorizado a re-significação do crime e não apenas o cumprimento da pena. Além 

disso, os sujeitos privados de liberdade são denominados como recuperando. 

Com a finalidade de reeducação, a instituição conta com oficinas pedagógicas e 

educativas, como artesanato, tricô, pintura em tecido, assim como, dança, judô e culto 

                                                           
1
 Optou-se por designar o atendido pelo nome fictício de João, por questões éticas, 

com a finalidade de manter o sigilo das informações colhidas durante as sessões de análise, o 
sigilo do nome e a intimidade do analisando. 
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de diversificadas religiões. Ainda, os recuperandos têm livre acesso à cozinha e ao 

banho de sol. 

Em seu livro Vigiar e Punir, Foucault (1996), evidencia que o sistema prisional, 

além de atingir o corpo físico do condenado, afeta diretamente a sua alma. O filósofo 

ressalta que a disciplina nas prisões é algo para adaptar o corpo do sujeito às regras e 

normas, para dessa forma, controlar a sua energia vital e a libido. A instituição que o 

atendido está detido mesmo sendo diferente do sistema prisional, assemelha-se às 

condições de regras e controle por meio da punição. 

No que se refere à adaptação do corpo do sujeito, Pelbart (2016), afirma que o 

processo civilizatório é um resultado progressivo do silenciar dos corpos, dos seus 

movimentos, ruídos e impulsos. Esse processo disciplinar é responsável pela 

docilização do corpo. Essa docilização, por sua vez, é responsável pela mortificação dos 

desejos e instintos, ocorrendo uma anestesia do corpo, à vista disso, o corpo torna-se 

blindado ao sentir. 

Para a análise do sujeito em questão foi utilizada o método psicanalítico. Quanto 

ao trabalho da psicanálise, de acordo com Celes (2005), envolve vencer as resistências 

do paciente, portanto, fazer com que o paciente, por meio da fala, entre em contato com 

o seu mundo interno. O processo terapêutico consiste em dissolver as resistências e 

assim facilitar a circulação do conteúdo que antes estava reprimido. Ao acessar esses 

conteúdos inconscientes, o paciente tem a oportunidade de direcionar a representação 

que antes estava reprimida associando a uma nova cadeia associativa, re-significando. 

Por meio do exercício da fala é oferecido ao paciente a oportunidade de ter uma nova 

compreensão da sua história, porém, o paciente só entrará em contato com o conteúdo 

no seu tempo, quando suportar a lembrança reprimida.  

A teoria Lacaniana trouxe uma nova concepção à Psicanálise, na qual o corpo e 

a imagem corporal são fundamentais para o desenvolvimento da subjetividade 

individual. Essa subjetividade estabelece uma relação com a realidade e o meio que o 

sujeito está inserido, sendo que o ambiente influencia diretamente o sujeito, tal como o 

sujeito tem influência sobre o ambiente. Além disso, Lacan, promoveu uma nova visão 

a respeito do corpo, pois ensina o analista a tocar o corpo do sujeito por meio da fala. 

(CUKIERT; PRISZKULNIK, 2002). 

No decorrer do processo terapêutico, o paciente entra em contato com conteúdo 

de sua própria história, que antes estavam ocultos de sua consciência. Sobre essa 

questão, Pelbart (2016) reitera que a tomada de consciência é o primeiro passo para o 
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desprendimento da passividade inerente ao mecanicismo social. Nesse sentido, o autor 

alega que o ser humano tem infinitas possibilidades de escolhas e vivencias, e o seu 

processo de liberdade se dá a partir do momento em que o sujeito entra em contato com 

o seu mundo interno, transpondo o virtual para o real, ou seja, tornando consciente, o 

conteúdo que antes apresentava-se inconsciente. 

Durante o processo de análise, os pacientes passam por momentos de 

resistências e vivências intensas de angustias. No que se refere à angustia, Laplanche E 

Pontalis (2004), definem como uma reação do sujeito ao deparar com uma situação que 

não suporta. Essas situações podem ser externas ou internas, e o sujeito não obtém 

controle sobre elas. 

Todo ser humano busca a satisfação de seus desejos. Freud (1930), afirma que 

há sempre dois lados que aspiram a felicidade, sendo uma meta positiva e uma meta 

negativa. A meta negativa quer a evitação do desprazer e a ausência de dor, enquanto a 

meta positiva quer a vivencia de prazeres.  

De forma metafórica, Nasio (1997), compara a insatisfação do desejo como uma 

estrada reta, que deve ser percorrida pelo sujeito para chegar ao gozo pleno. A 

insatisfação não é a parte que não foi percorrida do trajeto e sim um buraco situado no 

centro da estrada, ou seja, no centro do ser, em torno deste buraco gravitam os desejos. 

Dessa forma, pode-se considerar o trajeto como um espiral e não uma linha reta. Um 

espiral girando em torno do vazio central que se movimenta em círculo. Sendo assim, 

pode-se considerar os desejos como insaciáveis, e a carência como organizadora do 

desejo, levando em conta que o vazio não está diante do sujeito e sim dentro nele. 

 

RELATO DO CASO 

O atendimento ao paciente João, 36 anos, ocorreu em uma sala, que é a mesma 

onde os recuperandos recebem os advogados e as visitas íntimas. Tal sala conta com 

uma mobília composta por uma mesa, uma cama de casal e um banheiro, sendo que 

durante o atendimento o recuperando fica disposto, sentado em uma cadeira em frente à 

estagiária de psicologia.  

Quanto ao paciente, notou-se que possui como características físicas estatura 

média, etnia parda, tatuagens e nenhuma cicatriz aparente. Além disso, demonstra 

clareza na fala e boa comunicabilidade. O paciente descreve-se como nervoso e relata 

que chora muito, e o principal sentimento é o de culpa e arrependimento. 
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É natural da cidade de Pato Branco - PR, casado com uma mulher, cisgênera e se 

reconhece como heterossexual. O casal possui três filhos, sendo uma filha do gênero 

feminino e dois filhos do gênero masculino, todos cisgêneros. Dessas três crianças, 

apenas o menino mais novo é seu filho biológico. Contudo, considera os três filhos 

como legítimos. 

No que diz respeito à história familiar, o paciente, possui onze irmãos e morou 

com seus pais, durante a sua infância, junto a um viaduto, até os onze anos. Quando o 

seu pai foi privado de liberdade, o paciente passou a morar na casa abrigo da cidade. O 

mesmo afirma que não teve os cuidados básicos por parte de sua genitora e sente que foi 

uma criança negligenciada.  

Durante o seu processo terapêutico associa a negligência que sofreu na infância 

com a preocupação que tem em relação aos seus filhos, e admite sentir que a sua família 

está privada de liberdade junto a ele, pois sua esposa e os filhos frequentam a instituição 

no dia de visita. O paciente apresenta culpa por esse motivo, o que lhe causa ansiedades 

e sofrimento. 

No que se refere à história de seus irmãos, o analisando menciona que três deles 

estão cumprindo pena por crimes hediondos. Além disso, um dos seus irmãos foi 

assassinado pela polícia, quando foi pego em flagrante praticando um latrocínio. A 

partir desse assunto, ele afirma que a família tem um ciclo de crimes, e que esse ciclo 

que foi iniciado pelo seu pai. O analisando afirma que quando for absolvido de sua 

pena, pretende quebrar o ciclo de criminalidade na família. 

Acerca dos acontecimentos que marcaram a sua infância, o paciente, relatou 

sobre a primeira morte que assistiu, aos oito anos, quando o seu pai deu um tiro em seu 

tio. Nessa situação, João bateu na porta da residência do seu tio, a pedido do pai, para 

que o mesmo atirasse. Ao descrever esse fato, o paciente chorou e disse que parecia 

estar revivendo tal situação, bem como afirmou que a vida passou a ter outro valor 

depois desse episódio. Ressaltou que aprendeu tudo na rua, pois a sua família se 

dispersou a partir desse momento. 

Ademais, na última sessão do paciente, João relatou que assistiu o assassinato do 

seu pai, descrevendo as particularidades da cena que presenciou. Ao verbalizar essa 

situação, o analisando, apresentou aparente angustia e garantiu que se trata de uma 

“uma vingança encomendada pela família de seu tio” (sic). 
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Ainda sobre a infância do paciente, aos onze anos ele trabalhava em uma 

pedreira e tinha como retorno financeiro $0,50 ao dia, valor esse que guardava durante a 

semana, para entregar à sua mãe que o visitava nos finais de semana, na Casa Abrigo. 

João relata que aprendeu tudo na rua e que seus pais não lhe deram afeto e 

educação, dessa forma, seu conhecimento foi a partir vivências do mundo. Afirma que 

com a prisão de seu pai, teve que buscar pelo seu próprio sustento e precisou 

desenvolver habilidades que antes não tinha enquanto criança. Para mais, o mesmo 

descreve que o meio no qual estava inserido, não o permitia estudar e desenvolver 

habilidades psíquicas, à vista disso, buscou por meio ilícitos uma maneira de possuir 

recursos financeiros e afirma ter amadurecido muito cedo “eu não era como as outras 

crianças, eu não tinha ninguém, era eu por mim” (sic). 

No que tange a sua esposa, o paciente reconhece sentir muito ciúmes, e diz que 

gostaria de colocá-la em “um potinho” (sic), dessa forma, saberia o que a esposa faz em 

tempo integral. João relata que quando possui um tempo livre, sempre tem pensamentos 

sobre abandono e traição, que também se revelam através de sonhos. O tema do ciúme 

aparece por diversas vezes durante o processo do paciente, sendo que ele verbaliza que 

busca entender de onde vem esse sentimento, que acredita ter a raiz em sua infância, 

pois sustenta que em seus relacionamentos anteriores não se sentia assim. 

O paciente tem o costume de trocar cartas com a sua esposa, pois relata que 

ambos não conseguem revelar um ao outro o que sentem quando conversam 

pessoalmente, sendo que externalizam esses sentimentos pela escrita. A partir das 

cartas, o paciente expõe o quanto a ama e que tem medo de perdê-la.  

Além disso, João revela o conteúdo de seus pensamentos e sonhos nas cartas. 

Durante o seu processo terapêutico, o analisando certifica que racionalmente entende o 

amor e a dedicação que a sua esposa dispensa a ele, também, descreve sobre o prazer 

das visitas intimas, revelando a falta física que sente. 

Na quinta sessão, o paciente, com dificuldade, verbaliza algumas lembranças de 

vivencias da sua infância, que se tornaram conscientes durante o seu processo 

terapêutico. Essas lembranças que consistem em cenas da sua mãe mantendo relações 

sexuais com diferentes homens, no período que o seu pai esteve apenado. Em algumas 

das lembranças, seu irmão, mais novo, estava na cama, entre a sua mãe e o parceiro. Os 

homens que a sua mãe mantinha relações sexuais, eram amigos do seu pai. O paciente 

relata que ao lembrar-se dessas cenas, era como revivê-las, e afirma “parecia que era 
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hoje que isso estava acontecendo, eu lembrei de muita coisa, mas preciso de tempo pra 

falar pra senhora,não da pra ser tudo de uma vez” (sic).  

Após narrar essa situação, o paciente associa a lembrança ao ciúme que sente da 

sua esposa. O mesmo sempre verbalizava que esse sentimento tinha a raiz em sua 

infância, porém, não lembrava a razão pela qual fazia essa associação. A partir do 

momento que essas lembranças se tornaram consciente, o paciente as ressignificou, 

relacionando o fato de que condensava as memórias inconscientes à sua história, dando 

agora, um novo significado a elas, “eu estava sendo o meu pior inimigo, pois, eu estava 

misturando a história dos meus pais com a minha, aqueles sonhos, não era a minha 

neguinha, era a minha mãe” (sic).  

Nas sessões seguintes, o analisando, relata que ainda sente ciúme da sua esposa, 

porém, conseguiu perceber que houve uma evolução acerca desse assunto, pois afirma 

que passou a ter menos pensamentos automáticos e sonhos quanto à traição. Além disso, 

verbaliza situações que antes não achava “que era de uma mulher correta” (sic), e que 

hoje entende que estava errado “eu tinha umas coisas erradas na cabeça, aqui dentro 

que comecei a refletir sobre a vida, eu quero sair daqui bom, só quando Deus permitir 

eu sair, porque eu quero estar bem e também poder ajudar as pessoas que vão estar a 

minha volta” (sic.).  

Outro assunto que o paciente trouxe ao setting terapêutico foi acerca do seu 

corpo, afirmando que era um assunto “muito íntimo” (sic), e relata que o seu órgão 

sexual é pequeno, “então acho que o meu órgão não é grande como dos outros homens, 

então sempre acho que ela vai procurar um maior” (sic) e afirma que esse é um dos 

motivos que o faz sentir ciúmes da sua esposa. 

No que diz respeito a sua liberdade, João salienta que precisou ser preso para 

entender o que a liberdade significa, sendo que hoje se sente livre em seus pensamentos, 

pois começou a refletir sobre a vida e os crimes cometidos “se eu tivesse na rua, já 

estava morto” (sic). 

 Além disso, a partir do seu processo terapêutico, o paciente enaltece que os 

pensamentos automáticos e os sonhos que antes lhe atormentavam e o faziam perder o 

sono, não mais ocorreram. Ainda, certifica que pretende continuar engajado em sua 

mudança, na medida em que notou que a sua esposa nos dias de visita, desde a sua 

mudança, está mais sorridente, diferente dos dias de visitas do passado, nos quais a 

mesma partia chorando e insegura devido às cobranças e acusações que ele direcionava 

a ela. 
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É relevante ao processo de paciente, a afirmação que o mesmo faz sobre como 

costuma fugir de seus problemas, e percebe que age agressivamente quando não sabe 

lidar com alguma situação que lhe incomoda. O analisando usa como exemplo a 

situação que contou na nona sessão, ao dizer que gostaria de voltar para a penitenciária, 

porque considerou o castigo que recebeu na instituição como indevido. 

O paciente descreve os crimes que assistiu enquanto esteve apenado no sistema 

carcerário tradicional, narrando às leis que existem dentro da penitenciária e como 

funcionam as regras dos próprios apenados. Afirmar se sentir privilegiado por estar se 

recuperando em um sistema carcerário que possibilite a reeducação e autoanálise. 

No período que esteve no sistema carcerário tradicional, o analisando, tentou por 

duas vezes cometer suicídio, contudo, afirma que o seu objetivo era não sentir dor e não 

tirar a sua própria vida. Também nesse mesmo período, João consumou um crime 

dentro da penitenciária, o que prolongou a sua pena. Entretanto, ele considerou crime 

como um ato de justiça, pois o homem assassinado cumpria pena pela prática de um 

crime cometido contra uma criança, de modo que não apresenta culpa ou 

arrependimento e afirma que faria novamente. 

Durante as sessões realizadas neste semestre, o paciente apresentou angustia ao 

relatar sobre a sua história de vida, e ao tornar determinados assuntos conscientes, sentia 

dores físicas, sendo perceptível a resistência em conectar seu mundo interno, na medida 

em que revela o seu inconsciente, ele reage em uma posição defensiva evitando dar 

continuidade ao que apresenta. 

Outro conteúdo relevante que paciente expôs, foi sobre a sua relação com o 

álcool antes de ter a sua liberdade privada, o mesmo articula muito dos seus crimes e 

violências cometidas à obnubilação causada pela substância, da qual ele não tinha 

controle. 

Durante todo o processo terapêutico do paciente, houve a idealização da aluna 

terapeuta, em que o mesmo reitera por diversas vezes que ela é o motivo de sua 

mudança, enaltecendo a figura do analista “eu falei pra minha esposa, aquela mulher 

está me ajudando muito, eu vou conseguir mudar, pra um homem, eu não ia conseguir 

falar, pois ele sente ciúmes também, mas a mulher me entende” (sic). 

No setting terapêutico, o analisando, se apresentava resistente, assim como, 

projetava em outros objetos as suas frustrações. Além do mais, o paciente, agia de 

maneira objetiva e racional, evitando situações que lhe causassem desprazer, sendo que 

apresenta uma tendência à agressividade para se defender. 
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DISCUSSAO 

A INFÂNCIA ROUBADA 

Durante a sua infância, o paciente em questão, viveu em um viaduto com a sua 

família, composta pela sua mãe, seu pai e onze irmãos. A sua infância foi marcada por 

brigas entre seus genitores e descuido por parte deles, além da vulnerabilidade social 

que a sua família se encontrava. Ferrari & Vecina (2002), afirmam que o sujeito se 

constrói a partir do individual e social, ou seja, família e sociedade, sendo impossível 

entendê-las separadamente. Na história de vida do sujeito em questão, além das 

negligências sofridas por parte de seus genitores, ele passou por negligências sociais, 

nas quais, não teve as suas necessidades básicas satisfeitas, como moradia e 

alimentação. 

O analisando afirma que não teve os cuidados básicos por parte de sua genitora. 

No que se refere à maternagem, Winnicott (2001), ressalta que a falta da mãe para 

atividades básicas, como alimentação, cuidados essenciais e até mesmo o segurar o 

bebê, desapertará na criança sentimentos presentes de agonia, angustia e insegurança. O 

mesmo autor elabora que há uma importância existencial no olhar materno, sendo que é 

por meio deste que o indivíduo se constrói psiquicamente, a expressão que a criança 

sente em sua mãe, revela seu próprio sentimento, como um espelho. 

O sujeito supracitado afirma que a sua família possui um histórico no crime e 

que ele entende esse elemento como uma herança. O analisando relata que presenciou a 

primeira morte aos oito anos de idade, sendo que o assassinato foi cometido por seu pai, 

que disparou contra o seu tio. Nessa situação o pai de João, pediu que o filho chamasse 

o tio, que estava em sua residência, para que ele pudesse concluir o crime. O fato de 

indiretamente ter participado do homicídio do seu tio, ainda durante a infância, teve 

reflexo na construção da sua identidade. Ferrari & Vecina (2002), anunciam que toda 

criança necessita de uma figura estável e afetiva para construção da sua identidade, pois 

se o ambiente não é continente e protetor o seu processo de identificação será 

conturbado e acarretará problemas no desenvolvimento de sua identidade e 

personalidade. 

Depois do episódio descrito no parágrafo anterior, o pai do analisando foi 

privado de liberdade e a partir disso a família do paciente separou-se, porque a mãe não 

dispensava os cuidados adequados aos filhos, sendo que todos foram acolhidos junto a 

Casa Abrigo da cidade. De Souza (2001), caracteriza o abandono como uma forma 
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grave de descuido, onde as crianças são submetidas a sofrimentos físicos e psicológicos, 

não garantindo condições dignas de vida, indo contra o estatuto da criança e adolescente 

que garante o direito à liberdade, respeito e à dignidade. 

 

CRIME E CASTIGO 

O paciente fala que começou a trabalhar ainda em sua infância e que o valor 

recebido era pequeno para manter o seu próprio sustento. Durante a infância conheceu 

adolescentes que cometiam infrações, tendo um maior rendimento que o seu. Por esse 

motivo, como objetivo de ter um maior rendimento financeiro, passou a cometer seus 

primeiros delitos, sendo levado a cumprir medidas sócio educativas.  

Além disso, João reconhece que uma das vivencias que causou angustia e revolta 

foi presenciar o assassinato do seu pai. Durante a sessão, o analisando descreve a cena, 

na qual o seu pai foi decapitado, com aparente angústia, chorando, e verbaliza “parece 

que to sentindo tudo de novo, foi horrível, sonhei muito com esse dia durante a minha 

vida” (sic). Também, ele se certifica que a morte de seu pai foi uma “encomenda de 

vingança” (sic) da família do seu tio.  

Em relação à sua primeira privação de liberdade, o analisando relata que foi aos 

19 anos, quando foi perseguido pela polícia após um tiroteio. Nessa situação, o paciente 

portava uma arma de fogo não registrada e uma grande quantidade de substâncias ilícita, 

objetos que afirma que não pertenciam a ele “eu estava apenas fazendo um corre da 

mercadoria, não era nada meu” (sic). 

O sujeito narra as suas vivencias traumáticas dentro do sistema carcerário nas 

quais situa que, quando tinha rebelião “era corpo e cabeça pra todo lado” (sic). Além 

disso, ele afirma que “quem passa a fita para os presidiários não são os homens da lei, 

é o comando e quem não entra na dança, tem o seu nome riscado” (sic). Barreto (2005) 

reconhece que a violência se reproduz de maneira ainda mais visível dentro do contexto 

prisional, seja por meio de forças estabelecidas entre os próprios apenados, que mantêm 

facções que dividem e comandam os presídios, ou ainda, por forças estabelecidas entre 

esses e a própria instituição. 

Outra situação que o analisando narra sobre o período que esteve privado de sua 

liberdade, foi um assassinato que cometeu dentro do sistema carcerário, em que o 

assassinado respondia a um crime cometido a uma criança “não sei se a senhora sabe 

como funciona dentro do presidio, tem crime que a gente não perdoa, mexeu com 

criança ou com mulher, a gente faz justiça com a própria mão”(sic). À vista disso, o 
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mesmo não apresenta arrependimento ou culpa, pois considera essa morte uma forma de 

justiça, sendo essa, uma regra entre os apenados, que qualificam os crimes entre bons e 

ruins, concebendo uma regra suplementar a já estabelecida judicialmente.  

No decorrer do processo terapêutico do paciente, ele afirmou por diversas vezes 

que gostaria de quebrar o ciclo da violência de sua família quando sair do sistema 

carcerário “eu to me recuperando, agora eu tenho mulher e filhos, quero fazer as coisas 

certas quando eu sair daqui, eu quero quebrar esse ciclo de bandidagem da minha 

família que o meu pai iniciou” (sic). Com essa fala, pode-se perceber que o analisando 

projeta em sua liberdade a possível mudança. 

  Durante o processo terapêutico do paciente, foi abordado a perspectiva da 

quebra do ciclo de violência familiar, a partir do seu momento atual. Em consequência 

dessa proposição, João tomou consciência que a mudança pode acontecer mesmo 

estando privado da sua liberdade. Rossetti (2004), afirma que a liberdade se dá a partir 

do processo criativo do sujeito, em que cada um é o artesão da sua própria história. 

Ainda, reconhece que a natureza do ser humano é essencialmente a capacidade de ir 

além das suas vivencias, somando ao passado e ao presente as novas experiências, 

atualizando a própria história. 

 

AMOR APRISIONADO 

Uma das inúmeras definições de amor pode ser o cultivo de uma fantasia do 

objeto amado. Nasio (2007), aponta que o amado projeta para o outro as suas 

idealizações, sendo o amor a sua própria projeção. À vista disso, a angústia e a dor 

psíquica é a quebra dessa fantasia. Ainda conforme o mesmo autor, a dor psíquica é 

causada pela perda efetiva do objeto amado, sendo que a angústia é causada pela 

ameaça da perda do objeto amado. Fica evidente que a angústia que o paciente sente é o 

medo que a sua esposa o abandone, enquanto está privado de sua liberdade. 

Além do medo que o paciente sente em relação ao abandono, ele apresenta que a 

todo o momento surgem pensamentos automáticos que a sua esposa está o traindo, ou 

mentindo a ele. O ciúme pode ser considerado uma espécie de temor, que se refere ao 

desejo que temos de conservar algum bem ou objeto, com o único objetivo do desejo. 

Muitas vezes o ciúme é uma revelação do inconsciente, que pode significar uma baixa 

autoestima, um sentimento de culpa, ou ainda, um sentimento de alguém inferiorizado, 

desprezado e minimizado, que se sente excluído pelo outro. O ciúme é o sentimento de 

incerteza baseado em insegurança e suposições. (LACHAUD, 1995). 
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O sujeito supracitado esclarece que idealiza situações nas quais a sua esposa o 

trai, até mesmo com os amigos da sua filha adolescente. O fato de sua esposa gozar da 

liberdade, causa desconforto ao analisando, que afirma que gostaria de “guardá-la em 

um potinho” (sic), pois dessa forma poderia controlar tudo o que a mesma faz. De adoro 

com Silva (1996), o ciumento não suporta o gozo do outro e nem mesmo a sua 

satisfação, por isso busca privá-lo de tudo, de tudo o que lhe causa prazer, pois o 

ciumento tende a negar o significante do outro. 

Ademais, ficou evidente o sofrimento que o paciente sente quando fala sobre o 

medo de perder o amor de sua esposa e de seus filhos. Nasio (1997), assegura que a dor 

não é causada pela perda efetiva do ser amado, mas pelo sentimento que essa perda 

causa no sujeito. 

No que concerne ao ciúme, Nasio (2007), cita que pode ter uma estreita relação 

com a fantasia. A fantasia tem a função de saciar parcialmente um desejo inconsciente, 

ou seja, quando um desejo não encontra seu objeto na realidade, cria-se uma através da 

imaginação. Deste modo, as fraquezas e medo do sujeito pode ser amparado por uma 

cena invisível forjada no inconsciente para acalmar o seu psíquico. Pode-se considerar 

como hipótese que o paciente em questão, por considerar o seu órgão sexual pequeno, 

projeta em sua esposa a fantasia do desejo por um órgão sexual maior, dessa forma, cria 

a fantasia que a mesma está à procura de um, e elabora cenas de traição. 

O analisando aborda que ele e a sua esposa, não conseguem verbalizar o que 

sentem um pelo outro, e, também, sobre situações que lhe causem desconforto e 

desprazer. Dessa forma, semanalmente, o casal troca cartas em que escrevem sobre 

esses assuntos citados. Ambos admitem que a externalização através da escrita é mais 

fácil. Além disso, para João é de extrema importância essas cartas com a escrita de sua 

esposa sobre os seus sentimentos “é como se eu tivesse uma prova de que ela me ama” 

(sic). 

Laplanche E Pontalis (2004), asseguram que na clínica psicanalítica, o principal 

quadro apresentado são as neuroses obsessivas, que exprime um conflito psíquico por 

sintomas compulsivos, como ideias obsedantes, compulsão a realizar atos indesejáveis e 

a luta contra os pensamentos e ritos automáticos. Nesse caso observou-se traços 

obsessivos, como por exemplo, assegurar-se da certeza e ao mesmo tempo uma dúvida 

constante acerca do posicionamento da sua companheira. 

O paciente em questão verbalizou lembranças que vieram à tona durante o seu 

processo terapêutico através de sonhos, nas quais a sua mãe mantinha relações sexuais 
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com outros homens, enquanto o seu pai estava privado de liberdade, por algumas vezes, 

o seu irmão mais novo estava na cama.  Freud (1989 apud Laplanche & Pontalis 2004), 

define como lembrança encobridora, as lembranças que encobrem experiências sexuais 

recalcadas da infância, que geralmente é relacionada com um sintoma na vida adulta, e 

o mecanismo de defesa predominante nessa situação é o deslocamento das lembranças a 

um objeto. O paciente em questão relaciona a lembrança que teve de sua mãe traindo o 

seu pai, com o sentimento de ciúmes que desloca para a esposa. 

A respeito das lembranças encobridoras, Laplanche & Pontalis (2004) apontam 

que a psicanálise atribui essas lembranças não apenas a elementos essenciais da vida 

infantil, mas a todo o essencial, sendo importante sabê-lo explicar durante a análise, 

porque representam os anos esquecidos da infância, assim como o conteúdo dos sonhos 

representam os pensamentos. 

Além das lembranças que o paciente traz para análise, João descreve alguns 

sonhos que costuma ter, nos quais o conteúdo é sempre atrelado a situações nas quais a 

sua esposa dispensa atenção e sentimento a outro homem. Para Freud (1980) existem 

dois tipos de conteúdo no sonho: o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, sendo que 

o manifesto se caracteriza pelas imagens do sonho como são recordadas pelo paciente, 

já o conteúdo latente se caracteriza pelo significado que o paciente atribui ao sonho. 

Ainda conforme o mesmo autor, o paciente em análise deve comunicar o psicanalista de 

forma livre acerca do seu sonho, mesmo que forma desconexa, associando livremente o 

conteúdo do sonho ao comportamento ou ideia, até torná-lo consciente. 

Outra situação que gera angústia no paciente é a expectativa sobre o futuro com 

a sua família, pois idealiza que a rotina será calma e harmoniosa, porém, ratifica que 

tem medo da quebra dessa expectativa que criou, já que estando privado de sua 

liberdade, encontra seus familiares apenas uma vez por semana, no domingo. Nasio 

(1997) reitera que quando ocorre a quebra da fantasia construída pelo sujeito é o 

momento que surge a dor psíquica, está dor psíquica que é uma construção acerca do 

objeto amado e quanto maior a carência do sujeito, maior será a sua idealização. 

 

UM SONHO DE LIBERDADE 

O paciente afirma que para se sentir livre precisou ser privado de sua liberdade, 

sendo que agora consegue refletir sobre os erros que cometeu, ressignificando os 

valores e sentimentos acerca da vida. Ainda, o mesmo reconhece as suas fraquezas e se 

permite entrar em contato com elas “eu choro por tudo aqui dentro, lá fora eu agia sem 
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pensar” (sic). Pelbart (2016) declara que todo sujeito que está vivo é um sujeito 

afetado, esse afeto que se dá através dos encontros com outros corpos, luz, alimentos e 

sons, sendo atingido por multidões de estímulos e excitações. O mesmo autor cita que o 

ser humano que é afetado por sua fraqueza, torna-se mais forte. 

Outrossim, o analisando se considera privilegiado por estar em uma instituição 

que preza pela reeducação do apenado. Afirma que o sistema carcerário tradicional não 

possibilita uma ressignificação do crime ao dizer “lá é uma escola do crime, lá você 

entra iniciante e sai profissional, fora tudo que a gente vê lá, é muita coisa ruim, eles 

não tão preocupado com a gente melhorar, só querem controlar, aqui não, aqui é 

diferente” (sic).  

Em sua obra Vigiar e Punir, Foucault (1996) trata da disciplina nas instituições: 

família, escolas, prisões, entre outras. Utiliza o termo panóptico para sustentar a 

naturalização de vigilâncias e regras de controle. Entende que o controlado age de forma 

inconsciente e automática enquanto quem controla tende a desenvolver uma 

“normalização” do sujeito. Para tanto quem está no controle se utiliza de dispositivos 

que desenvolvam no controlado uma interiorização da culpa, um sentimento de remorso 

pelos próprios atos. 

No que se refere aos mecanismos de defesas que o analisando utiliza para evitar 

o sofrimento, João admite que costuma fugir dos seus problemas, sendo que relaciona a 

sua pré-disposição ao álcool ao não enfrentamento da realidade, sendo uma forma de 

ficar alienado dos seus sentimentos. Além disso, associa a tentativa de suicídio como 

uma evitação do sofrimento, esse ato não representou para ele acabar com a sua vida, 

mas com o sofrimento que não suportava. Silva (2011), reitera que os mecanismos de 

defesa são processos inconscientes que tem como intuito defender-se, aliviando do nível 

da consciência as pulsões internas como ansiedades, hostilidades, impulsos agressivos, 

ressentimentos e frustrações. 

Corroborando com o parágrafo acima, pode-se considerar o desejo do paciente 

de retornar ao sistema penitenciário convencional como uma evitação, pois, dessa 

forma, pouparia o enfrentamento da situação que o mesmo não considera justa “claro 

que eu não queria voltar para aquele lugar, eu nunca quero voltar pra lá, mas era só 

pra fugir daqui, pra não ter que resolver as coisas, lá é horrível, aqui eu estou me 

recuperando, se eu estivesse lá, ou eu estaria morto, ou sei lá” (sic). 

 

PSICANALISE FORA DO DIVÃ 
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O paciente em questão projeta na aluna terapeuta a sua mudança, dessa forma, a 

idealizando. Segundo Laplanche & Pontalis (2004), a idealização é o processo pela qual 

as qualidades e o valor do objeto são elevados, essa idealização do objeto contribui para 

o enriquecimento das instâncias (id, ego, superego) da pessoa. 

Além disso, Freud (1975), entende que os pacientes repetem na transferência 

todas as situações indesejadas e emoções penosas, tentando interromper o tratamento 

por achar incompleto, imaginam que não estão preparados e sentem-se desprezados, 

pois o paciente não consegue produzir prazer e desprazer no passado, acreditam, 

inconscientemente, que através de lembranças e sonhos o desprazer é menor, porém 

revivem esses sentimentos durante o processo terapêutico. 

Sobre o papel da transferência, Nasio (1993), define como o momento que o 

analista participa do sintoma do paciente, esse processo que Lacan denomina de suposto 

saber, ou seja, o analisando, não apenas prevê que o seu analista tenha conhecimento 

acerca da sua vida, mas, que o analista está atrelado diretamente ao que acontece dentro 

e fora do setting, pois, quando ocorre um episódio de sofrimento ou que surpreende o 

analisando, o mesmo se lembra do analista, se perguntando se ele não é a causa disso. 

Pode-se notar no processo de João, que o mesmo atribui a aluna terapeuta, a sua 

mudança, principalmente, no que concerne a relação marital “eu agradeço sempre a 

Deus por ter colocado a senhora na minha vida, eu to mudando, to sentindo menos 

ciúmes, to confiando na minha neguinha, eu sempre falo pra ela, aquela mulher ta me 

ajudando demais” (sic). 

Outrossim, Lacan (1988), descreve em seu XI Seminário, que o suposto saber, 

de fato, não sabe nada acerca do paciente, porém, o analista, lida com esse lugar a fim 

de movimentar a análise do paciente, sendo que o analisando transfere as suas vivências 

do passado, para o presente, as revivendo.  

 

CONCLUSÃO 

Considerando o processo terapêutico do paciente, é perceptível a resistência do 

mesmo em entrar em contato com o seu mundo interno e temas a respeito da 

afetividade. Contudo, a partir do vínculo criado com a aluna-terapeuta, o analisando 

expressa sentimentos de afeição, onde revela ser a primeira vez que fala de forma 

genuína acerca de sua história de vida. 

 Vale ressaltar, que o paciente em questão, tornou consciente de algumas 

lembranças encobridoras de sua infância. Essas lembranças, quando inconscientes, o 
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faziam condensar, através de sonhos e pensamentos automáticos, cenas de sua esposa 

com outros homens, sendo essa uma vivencia de sua mãe, no período que o seu pai 

esteve privado de liberdade. A partir do momento em que o paciente tornou consciente 

essas lembranças, que foram atualizadas e dissociadas de sua história marital, passou a 

tratar sua esposa de forma afetuosa. 

Além disso, o analisando expressou que para se sentir livre precisou perder a sua 

liberdade física, pois, à vista disso, teve a oportunidade de refletir sobre os seus crimes, 

dando um novo sentido as suas vivências e ressignificando a sua história. 

Fica evidente no decorrer do processo terapêutico do paciente, que o sistema 

carcerário tradicional não possibilita a recuperação do apenado, pois o mesmo verbaliza 

situações de violência e hostilidade que vivenciou enquanto esteve privado de liberdade 

na penitenciária. Destarte, o analisando se considera privilegiado por estar dentro de 

uma instituição que estima a reeducação do sujeito, salientando que o seu bom 

comportamento foi reconhecido.  

É indispensável para a ressignificação da história do sujeito, ter um 

acompanhamento psicoterápico enquanto apenado, pois o paciente em questão 

considera o ato de falar libertador, e que mudou a sua maneira de olhar a própria vida, a 

partir das reflexões e autoconhecimento. 
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Resumo 

O luto se apresenta como o processo de elaboração diante da perda de uma pessoa com 

quem vínculos afetivos muito intensos foram estabelecidos. Se caracteriza por uma 

reação à perda, não necessariamente de um ente querido, mas também, algo que tome as 

mesmas proporções, portanto um fenômeno mental natural e constante durante o 

desenvolvimento humano. O presente trabalho tem como objetivo a análise de um caso 

de uma mulher de 43 anos, vivenciando o processo de luto de dois filhos, o que a levou 

a apresentar um quadro depressivo e consequentemente, a utilização de medicamentos. 

 

Palavras chaves: luto, significações e enfrentamento.  

 

Abstract   
Mourning presents itself as the process of elaboration in the face of the loss of a person 

with whom very intense affective bonds were established. It is characterized by a 

reaction to loss, not necessarily of a loved one, but also, something that takes the same 

proportions, therefore a natural and constant mental phenomenon during human 

development. The present study aims to analyze a case of a 43 - year - old woman, 

experiencing the grieving process of two children, which led her to present a depressive 

picture and, consequently, the use of medications. 

 

Keywords: mourning, meanings and confrontation. 

 

 

Resumen 

El luto se presenta como el proceso de elaboración ante la pérdida de una persona con 

quien se han establecido vínculos afectivos muy intensos. Se caracteriza por una 

reacción a la pérdida, no necesariamente de un ser querido, pero también, algo que tome 

las mismas proporciones, por lo tanto un fenómeno mental natural y constante durante 

el desarrollo humano. El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de un caso de 

una mujer de 43 años, viviendo el proceso de duelo de dos hijos, lo que la llevó a 

presentar un cuadro depresivo y consecuentemente, el uso de medicamentos. 

 

Palabras claves: luto, significaciones y enfrentamiento. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo a análise de um caso recebido no Serviço 

de Psicologia da Faculdade de Pato Branco – FADEP, a partir de junho de 2018. O caso 

diz respeito a uma mulher de 43 anos, vivenciando o processo de luto de 2 de seus 

filhos. A respeito do atendimento em clínica podemos pontuar que “as teorias 

psicanaliticamente válidas costumam provir da prática clínica, e são generalizações 

organizadas que o analista deriva de suas interpretações e que o nortearão ao 

interpretar” (Herrmann, 1989). Ainda, Hermann afirma que nossas teorias têm sempre, 

por limite, o sentido de derivação da sua origem interpretativa; isto é, não podem 

afirmar com legitimidade senão o reino do interpretável, ainda que não exclusivamente 

do clínico, em sentido estrito. E ademais, que “qualquer formulação reificadora sobre a 

psique, por exemplo, será ilegítima, por não ser gerada pelo método interpretativo. 

Ainda que sirva para outras coisas, uma teoria psicanalítica deveria sempre servir para 

nortear interpretações, valer como ‘interpretante’, eixo de transformação das palavras do 

paciente nas palavras da interpretação” (Herrmann, 1989, pp. 17-18)  

Segundo Freud (1913), a extraordinária diversidade das constelações psíquicas 

envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores 

determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica; e ocasionam que um curso 

de ação que, via de regra, é justificado, possa às vezes, mostrar-se ineficaz, enquanto 

outro que habitualmente é errôneo possa, de vez em quando, conduzir ao fim desejado. 

Estas circunstâncias, contudo, não nos impedem de estabelecer para o médico um 

procedimento que é eficaz. 

Durante os atendimentos realizados até o presente momento, foram abordadas 

questões referentes à forma como a paciente vivencia e interpreta um processo de luto 

que está presente em sua vida desde 2013, ano da morte do filho primogênito.  

De acordo com Campos (2013) partindo de uma descrição dos quadros 

melancólicos, Freud assinala que dois aspectos chamam a atenção nesse tipo de 

patologia: os afetos depressivos e a auto recriminação do ego. Estabelece, então, uma 

analogia entre a patologia e a normalidade ao comparar a fantasia melancólica com o 

trabalho do luto. A ideia é que o trabalho normal do luto envolve a redistribuição da 

libido antes investida no objeto de amor perdido. O trabalho de simbolizar e elaborar a 

perda, reencontrando novos caminhos para o desejo, leva certo tempo e envolve algum 

pesar. É por meio desse percurso que esses objetos de amor podem ser desinvestidos e o 

sujeito passa a encontrar novos substitutos. Evidentemente, esse processo não é tão 
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simples, pois envolve não apenas encontrar um objeto substituto, mas elaborar as 

fantasias conscientes e inconscientes que são ativadas com a perda de objeto. O 

processo de luto é, portanto, um redimensionamento das fantasias e defesas do 

psiquismo, em busca de um novo equilíbrio de forças. (CAMPOS, 2013)  

Nasio (1997) diz que “Sabemos que esse estado de dor extrema, mistura de 

esvaziamento do eu e de contração em uma imagem-lembrança, é a expressão de uma 

defesa, de um estremecimento de vida. Também sabemos que essa dor é a última 

muralha contra a loucura. No registro dos sentimentos humanos, a dor psíquica é 

efetivamente o derradeiro afeto, a última crispação do eu desesperado, que se retrai para 

não naufragar no nada”.     

Considerando o que foi exposto a respeito da vivência do luto, investigar o 

processo por meio do qual as pessoas elaboram a perda é relevante, na medida em que 

estudos na área demonstram que o luto complicado ou não elaborado pode ter como 

consequência o desencadeamento de doenças psíquicas e repercussões familiares graves 

(PARKES, 1998). De acordo com Barbosa & Leão (2012) “dar voz ao enlutado é uma 

estratégia importante porque são eles os informantes mais qualificados para falar sobre 

essa experiência tão impactante na vida de todo ser humano.”  Isso poderá ser 

observado no decorrer deste trabalho, já que o processo de luto do primeiro filho se 

juntou à morte do segundo, desencadeando uma vivência enlutada que vem ocorrendo 

há aproximadamente 5 anos. A paciente, durante esse tempo, começou a apresentar 

sintomas, não apenas de depressão, mas também uma agressividade que não consegue 

controlar sem o uso de medicamentos.  

Ademais, existem questões religiosas que serão analisadas afim de compreender 

o significado qual a paciente atribuiu à morte dos filhos. Gabriel Marcel (apud 

MARANHÃO, 1985), um existencialista cristão, coloca que a morte não é um 

precipício devorador ou um permanente convite para o desespero, mas sim que se 

constitui em um trampolim de esperança absoluta, um salto sobre o tempo em direção à 

transcendência. Sponville (2007) na sua visão, diz que a crença em um Deus talvez 

decorra da necessidade humana de ter um Deus como uma forma de se consolar, para se 

tranquilizar, ou simplesmente para dar um sentido às suas vidas. Freud (1996) também 

diz que “Deus” é uma criação do homem, nascida da necessidade que ele tem de tornar 

tolerável seu desamparo.      

Por isso, a religião e a espiritualidade são reconhecidas, por alguns indivíduos, 

como importantes elementos de apoio no luto, pois, segundo Vasconcelos, (2010) as 
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tradições religiosas/espirituais criam teorias sobre o sofrimento e a morte, e por esta 

razão acabam gerando sentidos e estratégias para se lidar com ela.  Posto isso, o 

enfrentamento do luto, com possibilidade de superar a perda, significa a possibilidade 

de caminhar em direção à sua resolução e encontrar uma maneira de viver “com” e 

“apesar” da perda.  

Koenig e Larson (2001) apud Dalgalarrondo, (2009) salientam que, embora a 

maior parte dos estudos empíricos tenha identificado associações positivas entre religião 

e saúde mental, um subgrupo de estudos registrou associações negativas entre essas 

duas dimensões. Alguns estudos mais recentes e com métodos mais rigorosos também 

identificaram aspectos negativos da religião sobre a saúde mental. Schafer (1997) apud 

Dalgalarrondo (2009) em uma pesquisa com estudantes da Califórnia identificou uma 

relação entre maior envolvimento religioso e maior sofrimento emocional. Segundo 

Pru ser (1977) pontua, há evidências de que a religião pode ser usada para racionalizar 

ódio, preconceito e discriminação. A religiosidade exacerbada pode ser encontrada em 

pessoas especialmente tendentes a dependência, culpa excessiva, perfeccionismo, 

pensamentos obsessivos e ansiedade. (DALGALARRONDO, 2009) 

 

RELATO DO CASO 

O caso referido neste artigo diz respeito a uma mulher de 43 anos, casada, 

residente no sudoeste do Paraná, semi-alfabetizada, natural do Estado do Piauí. Na 

triagem (12/06/2018) a paciente relatou que haviam 5 anos que seu filho mais velho 

faleceu em um acidente de carro, e que haviam 4 meses que seu filho do meio também 

veio a falecer, em decorrência de uma meningite que não foi possível curar. A paciente 

chorava muito, questionava os motivos disso ter acontecido com ela e relatou que está 

sendo muito difícil passar por essa situação pela segunda vez e que o único motivo que 

a faz continuar é seu filho caçula, que é sua única razão de permanecer viva. No 

decorrer da sessão relatou outras perdas que sofreu durante a vida, mas que sempre fez 

de tudo para criar seus filhos da melhor forma possível.     

A paciente nasceu e tem toda a sua família residindo no estado do Piauí, mas 

morou em São Paulo por alguns anos antes de se mudar para o Paraná, onde está há 12 

anos com seu atual marido. A respeito disso, contou que a família a julga e a culpa pela 

morte dos filhos, dizendo que Vitorino é um lugar amaldiçoado, inclusive já foi 

chamada de “assassina” (sic) por uma de suas irmãs. Ainda na triagem, relatou um 
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episódio de sua juventude em que induziu um aborto e se questionou se a morte dos 

filhos foi um castigo de Deus devido a essa escolha que fez.  A paciente disse que já 

havia feito terapia depois que seu primeiro filho faleceu e que isso a ajudou muito, 

principalmente na questão de compreender que ela não tinha culpa, e que hoje a faz ver 

que também não tem culpa dessa vez.  No final da sessão, mostrou para estagiária várias 

fotos dos seus 3 filhos, falando como os achava lindos.   

Na segunda sessão, ao ser questionada sobre como estava e como havia passado 

a semana, a paciente disse se sentiu muito aliviada depois da sessão da semana anterior, 

e que estava se sentindo um pouco melhor do que naquele dia. Logo em seguida já 

começou a relatar algumas questões que não havia mencionado anteriormente, como por 

exemplo o fato de não sentir vontade de manter relações sexuais com seu marido, 

mesmo sendo apaixonada por ele e dizendo que ele é o melhor marido que ela poderia 

ter encontrado. Relatou que há algum tempo, seu marido teve que passar por uma 

cirurgia na próstata, mas que esse não era o motivo que a impedia de sentir atração por 

ele. Disse também que não acredita que as pessoas têm amizades verdadeiras, que 

sempre é por interesse, e que ninguém realmente está preocupado em saber como seus 

amigos se sentem. Relatou um pouco de sua vida no Piauí, suas relações familiares e 

dificuldades que passou durante a vida, e seus relacionamentos. Teve 3 filhos de pais 

diferentes, de relacionamentos que ela diz nunca ter havido amor.    

  

Na semana seguinte, a paciente relatou estar triste e com muita saudade do filho 

que faleceu mais recentemente. Demonstrou alguns sentimentos hostis em relação a 

irmã, e disse que está se sentindo “amarga” (sic) e que isso está sendo causado por 

tamanha dor que ela sente há 5 anos, desde quando seu filho mais velho faleceu. Falou 

muito sobre Deus e como sente que a sua fé é o que lhe mantém forte e a faz acordar 

todos os dias. Relatou sentir vontade de voltar a trabalhar, e ter uma vida feliz 

novamente. Ao falar sobre Deus e sobre a importância da religião em sua vida, 

demonstrava certa ambiguidade, por vezes Deus é bom e misericordioso, e outras é 

vingativo e punidor.    

No decorrer dos atendimentos, a paciente novamente demonstrou sentimentos 

hostis, porém dessa vez relacionados a vários aspectos, sendo o mais marcante a raiva 

que direcionou aos homens que difamam ou subvertem as palavras e ensinamentos de 

Deus. Posicionou-se fortemente contra o aborto, e justificou “quando eu fiz, eu tava 

nem direito de uma semana, e foi só um chá que eu tomei” (sic).    
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 Demonstrou hostilidade direcionada às questões de homossexualidade, dizendo 

achar “nojento” (sic) pois “Deus fez homem e mulher para ficar juntos” (sic). Além 

disso, ainda na mesma sessão falou sobre a agressividade que vem sentindo desde a 

morte de seu primeiro filho, dizendo que é muito difícil se controlar sem o remédio, 

pois sente vontade de agredir verbal e fisicamente as pessoas. Concluiu que isso 

apareceu junto com a sua depressão, a qual ela se refere apenas como “doença” (sic). 

Porém, ao citar um exemplo dessas crises de agressividade, relatou um episódio em que 

agrediu o cunhado antes mesmo do falecimento do seu primogênito, justamente por que 

este havia insultado seu filho diante dela. No momento, ela pulou em cima do cunhado 

com as mãos apertadas em seu pescoço, derrubando-o no chão. Contou que foi 

necessária a força do marido e da cunhada para conseguir fazê-la soltar o pescoço do 

cunhado. Em outro momento, relatou que como se sente indignada com a forma como a 

irmã cria suas sobrinhas, já a ameaçou dizendo que “se não cuidar direito dessas 

meninas, eu vou aí e não vou te matar, mas vou te dar um pau que você vai ficar um 

mês internada” (sic). Manifestou o desejo de adotar as sobrinhas, porém diz que 

reconhece que nenhum juiz daria a guarda de duas crianças para ela devido à sua doença 

(depressão).     

Além disso, a paciente relata que apresentou grande dificuldade para se desfazer 

dos pertences dos filhos, principalmente do primeiro. Contou que na época guardou a 

roupa que o primogênito estava vestindo no dia do acidente, (mesmo com os resquícios 

de sangue) e que demorou meses para se desfazer das roupas e objetos do filho. Após a 

morte do segundo filho, relatou a mesma dificuldade, porém conseguiu doar as roupas 

em menos tempo. Em contrapartida, não conseguiu se desfazer dos móveis que ficavam 

no mesmo quarto do irmão caçula, que teve que continuar dormindo ao lado da cama do 

irmão falecido. Apenas recentemente, quando o caçula pediu, foi que ela, 

relutantemente, concordou em tirar a cama do quarto. 

 

DISCUSSÃO 

Diante do relato do caso da paciente, podemos abordar uma discussão acerca do 

processo de luto e de suas significações, dentre outras questões. 

Kovács (2007) define luto como o processo de elaboração diante da perda de 

uma pessoa com quem vínculos afetivos muito intensos foram estabelecidos. É uma 

vivência consciente da morte, como se uma parte daquele que está vivo também 

morresse. Um vínculo que se rompe de forma irreversível. Segundo Kovács (1992), 



199 
 

Bowlby (1985) descreve quatro fases do luto, mencionadas a seguir.  

 A primeira, denominada fase do choque, é o momento de conhecimento da 

perda, tem a duração de algumas horas ou semanas e pode vir acompanhada de 

manifestações de desespero ou de raiva. O indivíduo pode parecer desligado, embora 

manifeste um nível alto de tensão.  

A segunda, que é a fase de desejo e busca da pessoa perdida, pode durar meses 

ou anos. Pode estar presente uma raiva e uma tristeza intensa quando há a percepção de 

que houve realmente uma perda. Ao mesmo tempo, há uma sensação de que tudo não 

passa de um grande pesadelo. A raiva pode ocorrer quando o enlutado se sente culpado 

pela morte do outro, e também pela frustração da busca inútil. A esperança intermitente, 

o choro que parece não cessar, são manifestações desta fase. Pode haver a sensação de 

que nada mais tem sentido, que será impossível continuar vivendo sem o outro.  

A terceira, fase de desorganização e desespero, se faz presente quando a perda já 

é vista como irreversível. É nesta fase que uma depressão reativa pode se manifestar em 

um processo duradouro.  

E por fim, a quarta fase, que se caracteriza como fase de alguma organização: 

aqui o enlutado passa a aceitar a morte, constatando que uma nova vida precisa ser 

começada. Nessa fase de novas buscas, a pessoa perdida nunca é esquecida, apenas 

lembrada de uma forma diferente; a dor é transformada em saudades. (BOWLBY, 1985)

    Freud, (1915) ao explicar o conceito do luto em Luto e 

Melancolia, o entende como uma reação à perda, não necessariamente de um ente 

querido, mas também, algo que tome as mesmas proporções, portanto um fenômeno 

mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. Para o autor, no luto, 

nada existe de inconsciente a respeito da perda, ou seja, o enlutado sabe exatamente o 

que perdeu. Além disso, o luto é um processo natural instalado para a elaboração da 

perda, que pode ser superado após algum tempo e, por mais que tenha um caráter 

patológico, não é considerado doença, sendo assim, interferências tornam-se 

prejudiciais. O luto é um processo lento e doloroso, que tem como características uma 

tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a 

pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a 

incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor” (FREUD, 

1996).  

Em 1926, o autor apresenta que a dor, na dimensão mental, também é a reação 

real à perda do objeto. Segundo Freud (1926), quando há uma dor física, ocorre um alto 
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grau do que pode ser denominado de catexia narcísica da parte do corpo que se sente a 

dor. Na dimensão mental, diante de uma situação dolorosa, essa catexia está 

concentrada no objeto do qual se sente falta ou que está perdido, e por não poder ser 

apaziguada, essa catexia tende a aumentar com firmeza. A dor na dimensão mental 

produz a mesma condição econômica que é criada diante de uma dor física. A transição 

da dor física para a mental corresponde a uma mudança da catexia narcísica (investida 

na parte danificada do corpo) para a catexia do objeto (objeto perdido do qual se sente 

falta). Sendo assim, no processo de luto, a inibição de qualquer atividade que não esteja 

ligada ao objeto perdido e à perda de interesse no mundo externo ocorre por causa da 

catexia do objeto que continua a aumentar e tende, por assim dizer, a esvaziar o ego. 

Para Freud (1915), essa inibição é expressão de uma exclusiva devoção ao luto, devoção 

que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses. Freud (1926), em Inibições, 

Sintomas e Ansiedades, fala sobre a Inibição, que também não apresenta 

necessariamente uma implicação patológica, sendo uma restrição da função do ego 

imposta como medida de precaução ou acarretada como resultado de um 

empobrecimento de energia. O ego, no estado do luto, se vê envolvido e absorvido em 

uma tarefa psíquica particularmente difícil, perdendo uma grande quantidade de energia 

à sua disposição, tendo que reduzir o consumo dessa energia em muitos pontos ao 

mesmo tempo.    Parkes (1998) cita vários fatores que contribuem 

para a complicação no processo de luto. Um deles é a circunstância da perda. A perda 

inesperada, como no caso de um acidente ou suicídio, constitui-se em uma das quais a 

aceitação é mais difícil, pois se tem a ideia de que poderia ter sido feito algo para adiar 

tal morte. No caso aqui discutido, a morte do primeiro filho foi causada por um acidente 

de carro, e a do segundo em decorrência de uma meningite que se manifestou 

rapidamente e não houve possibilidade de cura, resultando em morte cerebral. Para a 

paciente, ambas as mortes e seus processos de luto não foram bem elaborados devido as 

circunstâncias em que ocorreram, para as quais não consegue encontrar um sentido, 

resultando em uma depressão que surgiu após a primeira perda e se agravou ainda mais 

com a segunda.       

O luto parental, especificamente, é caracterizado por reações emocionalmente 

intensas que podem perdurar por meses, anos ou até mesmo nunca cessarem. Estudos 

anteriores sobre luto parental focalizavam primordialmente as consequências negativas 

do pesar para os pais, incluindo estresse, confusão, sintomas depressivos, divórcio e 

isolamento social (FRANQUEIRA, MAGALHÃES, FERES-CARNEIRO, 2015). De 
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acordo com Parkes, (2006) quando as perdas são prematuras, súbitas ou violentas, a 

destruição do “mundo presumido” de um indivíduo pode ser especialmente severo e 

prolongado, necessitando mais ainda do encontro de sentido para aquela perda e para a 

vida que segue.   Uma pesquisa realizada pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) discutiu a influência da religião no 

processo de luto através de entrevistas com 5 mães que perderam seus filhos adultos. A 

análise das entrevistas demonstrou que a religião foi usada como importante recurso no 

enfrentamento do luto. Além da presença da fé como fator organizador do 

enfrentamento do luto, a figura de Deus como um ser superior e protetor que controla os 

eventos da vida esteve presente no discurso de todas as entrevistadas. Conforme 

salientou Parkes (2006), quanto mais estressante é um evento, e quando ele não é 

passível de ser resolvido, como doença e morte, mais os indivíduos utilizarão o recurso 

religioso, e que a busca de sentido é um fator comum no processo de luto.  

(FRANQUEIRA, MAGALHÃES, FÉRES-CARNEIRO, 2015). A religião, então, 

também tem a função de fornecer sentido a um evento tão sem sentido, que é a perda de 

um filho. Nesse caso, a religião funcionaria como um sistema de significado que 

influencia o enlutado a construir sentido.    Na visão de Freud (1996), as 

religiões são ensinamentos e afirmações sobre fatos e condições da realidade externa ou 

interna, que dizem algo que o homem não descobre por si mesmo. São ilusões, 

realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. O 

reconhecimento de que esse desamparo perdura através da vida tornou necessário 

ancorar-se à existência de um pai mais poderoso. As ilusões não precisam ser 

necessariamente falsas, portanto, pode-se chamar uma crença de ilusão quando a 

realização de desejo constitui fator notável em sua motivação, desprezando assim suas 

relações com a realidade. Os homens dão o nome de “Deus” a alguma vaga abstração 

que criaram pra si mesmos, que lhes ampara frente a sua impotência diante do universo:  

“... os homens são completamente incapazes de passar sem a consolação da 

ilusão religiosa [...] sem ela, não poderiam suportar as dificuldades da vida e as 

crueldades da realidade” (FREUD, 1996, p. 57).   

Todas as mães entrevistadas na pesquisa citada anteriormente demonstraram ter 

um vínculo significativo com seus filhos falecidos, que, de alguma maneira, continuam 

sendo pessoas presentes em suas vidas.   

A maioria das pesquisas, de acordo com Franqueira, Magalhães e 

Féres-Carneiro (2015) aponta que pais conservam objetos de seus filhos mortos, 
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assim como fotografias e vídeos, como forma de continuar o vínculo com eles. 

Segundo Rangel (2008), os pertences do filho morto são de enorme importância para os 

pais. Destaca-se que eles frequentemente exibem fotografias pois essas são 

oportunidades que os pais têm de lembrar os filhos em vida e apresentá-los a pessoas 

que não os conheceram. Além de as fotografias serem a prova concreta de que o filho 

existiu, elas podem também servir para o reconhecimento do status parental dos pais 

enlutados. No caso discutido nesse trabalho, a paciente na primeira sessão mostrou as 

fotos dos filhos, falando sobre cada um deles, o que faziam, do que gostavam e até 

sobre as roupas que estavam vestindo nas fotos. Durante as sessões, especialmente nos 

dias em que estava com mais saudades, costumava relembrar como era sua casa quando 

os dois filhos ainda estavam vivos, o que faziam nos finais de semana e como a 

tratavam com muito respeito e carinho.    

Para a paciente, os pertences dos seus filhos, assim como as fotografias, têm um 

grande significado, uma vez que ela não consegue se desfazer destes pois espera que, de 

alguma maneira, os filhos retornem. Na primeira sessão quando mostrou as fotos dos 

filhos, demonstrou imensa saudade e orgulho enquanto falava de cada um deles. Além 

disso, a busca incessante para encontrar um sentido, uma justificativa para o falecimento 

dos filhos, leva a paciente a enxergar na fé uma saída, tendo a esperança de que Deus 

fez isso por um motivo, por um proposito maior que tinha para seus filhos. Também se 

conforta ao imaginar que os dois filhos estão juntos hoje e que cuidam dela, o que a faz 

continuar e pensar que não pode decepcioná-los. 

Outra questão presente no processo de luto da paciente, é a apresentação de 

agressividade a qual ela não consegue controlar sem o uso de medicamentos. 

A respeito disso, podemos pontuar que reações de raiva e hostilidade também 

são frequentes entre os enlutados.  Essa raiva pode tomar 3 caminhos, a raiva 

generalizada, sem destinatário especifico (muito relatada pelos enlutados); a 

culpabilização do outro; ou a autoacusação, que seria a raiva revertida para si mesmo. 

(BOWLBY, 1961, apud Parkes, 1998) 

Moura, (2006) pontua que as autoacusações que o enlutado se faz, são acusações 

que se referem na verdade ao objeto perdido, que foram deslocadas para dentro do ego 

melancólico. Na visão de Freud (1996), a prova disso é que o melancólico, não adquire 

atitudes humildes (que seriam condizentes com a figura tão desprezível, se assim o 

enlutado realmente se visse), mas sim de atitudes de revolta como se tivesse sido vítima 

de enorme injustiça. É por isso que em determinados momentos o enlutado chora, se 
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queixa, se auto recrimina, mas ao mesmo temo é extremamente agressivo com aqueles 

que estão a sua volta. A paciente costuma apresentar impulsos agressivos com amigos e 

familiares, atacando verbalmente e, às vezes, fisicamente. Seguin et al (1995 apud 

Moura, 2006), definiram a culpa como “sentimento de auto reprovação devido a 

sensação de ter feito algo errado ou transgredido alguma importante regra. Implica num 

sentimento de desgraça, desonra e falha.” Aqui, podemos relacionar a questão de a 

paciente ter realizado um aborto e acreditar que morte dos filhos foi uma punição de 

Deus por esse ato. Apesar de gradualmente estar compreendendo que não teve culpa na 

morte de seus filhos, a paciente frequentemente relembra esse episódio do aborto, 

demonstrando certo remorso e esperança de que talvez seus filhos ainda poderiam estar 

vivos. 

A paciente tem vivenciado sintomas de luto desde 2013, desenvolveu sintomas 

depressivos e faz uso continuo de medicamentos desde então. No início de 2018, com o 

falecimento do segundo filho, esses sintomas se agravaram, especialmente a 

agressividade que começou a se manifestar com mais frequência.  

Para Freud (1996), a resolução do luto está na transferência da libido para outros 

aspectos, coisas e pessoas. O processo de luto é instalado para a elaboração de uma 

perda, consistindo no desligamento da libido a cada uma das lembranças e expectativas 

relacionadas ao objeto perdido, por isso, é considerado um processo lento e penoso. 

Diante de uma situação dolorosa, ocorre uma catexia concentrada no objeto do qual se 

sente falta ou que está perdido, por não poder ser apaziguada – afinal o objeto não existe 

mais – tende a aumentar efetivamente, sendo assim hipercatexizadas. Enquanto o ego se 

vê absorvido no processo de luto por meio da hipercatexia, a sua elaboração ocorre sob 

a influência do teste de realidade, fundamental para a constatação de que esse objeto 

não existe mais. (CAVALCANTI, SAMZUCK, BONFIM, 2013).  O teste de 

realidade atua para a preservação do ego, solicitando um adiamento da satisfação. 

Segundo Klein, (1935) uma das situações mais dolorosas numa situação de perda está 

na constatação real de que esta existiu. Aperceber-se da perda consiste no trabalho do 

teste de realidade, que é fundamental para a compreensão e o caminho até a sua 

elaboração. De acordo com Freud (1915) o ego está absorvido neste processo por meio 

da hipercatexia das lembranças vinculadas ao objeto, deste modo, obtém uma satisfação 

imediata, na qual conserva e prolonga-se psiquicamente, nesse meio tempo, a existência 

do objeto perdido.  Ainda segundo o autor, esta oposição ocasiona um desvio da 

realidade e um apego ao objeto perdido. Cada uma das lembranças e expectativas 
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isoladas por meio das quais a libido está vinculada ao objeto é evocada e 

hipercatexizada, e o teste de realidade exige que toda a libido seja retirada de suas 

ligações com aquele objeto. Desta forma, o trabalho do luto é concluído quando a 

realidade prevalece e quando atingido certo grau de catexia, a libido é desligada e o ego 

se ver livre e desinibido outra vez. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da análise realizada nesse trabalho, pode-se concluir que é preciso 

ampliar o leque dos estudos sobre o luto e privilegiar a capacidade e habilidade dos 

indivíduos e famílias em responder a uma situação traumática. É preciso considerar o 

luto como um processo dinâmico e flutuante, que varia em natureza, intensidade e 

duração. Só com esse olhar em relação ao luto é possível, para o profissional de saúde e 

para a sociedade em geral, perceber as idiossincrasias de cada processo individual, 

aceitando as diferenças de cada enlutado e desconstruindo a ideia de que exista uma 

maneira “ideal” ou “correta” de passar por esse processo. (FRANQUEIRA, 

MAGALHÃES, FERES-CARNEIRO, 2015).     

Dessa maneira, contribui-se para não patologizar o processo de luto, encarando-

o como um distúrbio transitório, para o qual, em muitos casos, a ajuda profissional é 

necessária - assim como um olhar profilático que possa evitar complicações na saúde 

física e emocional dos enlutados -, em consequência de um processo de luto mal 

elaborado e mal assistido. (FRANQUEIRA, MAGALHÃES, FERES-CARNEIRO, 

2015).      

De acordo com a pesquisa de Moura, (2006) é comum que os enlutados por 

mortes acidentais/inesperadas apresentem maior número de reações gerais de luto, como 

por exemplo sintomas de ansiedade, depressivos, sensação de vazio, irritação e 

entorpecimento. Esses enlutados costumam apresentar essas reações por mais tempo 

que os enlutados por mortes naturais ou esperadas. A partir do estudo de Reed (1998, 

apud Moura, 2006) percebe-se que é comum o enlutado apresentar sintomas de 

ansiedade pois referem-se a ansiedade de separação, nesse caso, separação do ente 

querido que faleceu. Segundo ele, essa reação, assim como o desespero, sintomas 

depressivos, e até sintomas fóbicos vão se atenuando até completa remissão.  

 Um aspecto percebido em lutos tanto por mortes esperadas quanto inesperadas, é 

a questão do isolamento. O isolamento representa um momento dedicado ao morto, 

onde relembram fatos sobre a morte, o falecido e acontecimentos envolvendo o 
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falecido; momento para chorar, sentir a dor da perda e parece ser necessário para que o 

enlutado se refaça e processe o luto. (MOURA, 2006) 

O caso analisado neste artigo, demonstra um exemplo de como uma mãe 

vivencia o luto materno, agravado pelo surgimento de sintomas depressivos e 

tendências agressivas. A procura por terapia, que se deu por recomendação psiquiátrica, 

apresentou-se como grande ajuda, auxiliando a paciente, semana por semana, a perceber 

e reconhecer outros panoramas de sua vida além do luto e dor que estava sentindo. 

Por fim, o luto é um processo lento e repleto de significações, condicionado pela 

subjetividade de cada indivíduo que o vivencia, e é assim que deve ser compreendido. 
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Resumo 

O atendimento psicológico realizado no contexto do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) é geralmente de caráter breve e difere da psicoterapia clínica 

convencional. Os atendimentos foram realizados por seis estagiários do décimo período 

do curso de Psicologia da Faculdade de Pato Branco (FADEP) e a grande maioria 

ocorreu na cidade de Pato Branco, no sudoeste do Paraná ou em sua minoria em regiões 

próximas, no período de agosto a novembro do ano de 2018. Os casos foram atendidos 

de acordo com cada demanda apresentada nas ocorrências de urgência e emergência 

solicitadas pela população, além disso, foram realizadas intervenções com a equipe após 

o aparecimento da demanda com os colaboradores. Utilizou-se técnicas de 

aconselhamento psicológico, com pacientes, familiares e até mesmo com os 

funcionários do local, com esses, foram utilizadas algumas atividades com o propósito 

de auxiliar e aliviar a pressão que o trabalho exerce sobre eles, bem como, enfatizar o 

trabalho em equipe. Por fim, considerou-se que o aconselhamento e acolhimento 

psicológico são ferramentas que permitem ao paciente, e seus familiares, falarem de 

suas angústias e encontrarem na equipe de atendimento, respaldo e orientação frente à 

situação de adoecimento. 

 

Palavras-chave: Acolhimento. Psicologia. Urgência e emergência. 
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Abstract   
The psychological service accomplished in the context of the Service of Movable 

Service of Urgency (SAMU) is usually of brief character and it differs of the 

conventional clinical psychotherapy. The services were accomplished by six trainees of 

the tenth period of the course of Psychology of University of Pato Branco (FADEP) and 

the great majority happened in the city of Pato Branco, in the Southwest of Paraná or in 

his minority in close areas, in the period of August to November of the year of 2018. 

The cases were assisted in agreement with each demand presented in the urgency 

occurrences and emergency requested by the population, besides, interventions were 

accomplished with the team after the emergence of the demand with the collaborators. It 

was used techniques of psychological counseling, with patients, family and even with 

the employees of the place, with those, some were used activities with the purpose of to 

aid and the pressure that the service exercises on them to diminish, as well as, to 

emphasize the work in team. Finally, it considered that the counseling and 

psychological reception are tools that allow to the patient, and their relatives, they speak 

about their anguish and they find in the service team, backrest and orientation front to 

the illness situation. 

 

Keywords: Reception. Psychology. Urgency and emergency. 

 

Resumen 

La atención psicológica realizada en el contexto del Servicio de Atención Móvil de 

Urgencia (SAMU) es generalmente de carácter breve y difiere de la psicoterapia clínica 

convencional. Las atenciones fueron realizadas por seis pasantes del décimo período del 

curso de Psicología de la Facultad de Pato Branco (FADEP) y la gran mayoría ocurrió 

en la ciudad de Pato Branco, en el suroeste de Paraná o en su minoría en regiones 

cercanas, en el período de agosto a agosto en noviembre de 2018. Los casos fueron 

atendidos de acuerdo con cada demanda presentada en las instancias de urgencia y 

emergencia solicitadas por la población, además, se realizaron intervenciones con el 

equipo después de la aparición de la demanda con los colaboradores. Se utilizaron 

técnicas de asesoramiento psicológico, con pacientes, familiares e incluso con los 

empleados del local, con ellos, se utilizaron algunas actividades con el propósito de 

auxiliar y aliviar la presión que el trabajo ejerce sobre ellos, así como, enfatizar el 

trabajo en equipo. Por último, se consideró que el asesoramiento y la acogida 

psicológica son herramientas que permiten al paciente, y sus familiares, hablar de sus 

angustias y encontrar en el equipo de atención, respaldo y orientación frente a la 

situación de enfermedad. 

 

Palabras clave: Acogida. Psicología. Urgencia y emergencia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) trata-se de um 

programa dos governos Municipais, Estaduais e Federais, sendo o principal objetivo o 

atendimento rápido de vítimas após situação de urgência ou emergência, podendo ser de 

natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica e etc., ou seja, 

que levem o indivíduo a algum tipo de sofrimento. O SAMU trata-se de um serviço de 
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atendimento pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas 

necessitam e com a maior rapidez possível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Além disso, é um serviço gratuito e tem seu funcionamento 24 horas por dia, por 

meio de orientações e envio de ambulâncias tripuladas por uma equipe capacitada 

(enfermeiros, condutores socorristas e médicos), que pode ser acionada pelo número 

telefônico “192” onde o solicitante será atendido por uma Central de Regulação das 

Urgências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Almondes, Sales e Meira (2016) baseados no exposto pelo Conselho Federal de 

medicina, em 1995, que caracterizam o atendimento as urgências e emergências frente a 

um acontecimento inesperado na vida do paciente, seus familiares bem como no 

trabalho da equipe que realiza o atendimento. Desta forma, as urgências caracterizam-se 

por situações de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de morte, onde o 

atendimento necessita ser realizado de maneira rápida e no menor tempo possível para 

evitar maiores sofrimentos, já as emergências seriam as situações de sofrimento intenso, 

risco de lesão permanente e ameaças à vida.  

Segundo Souza (2005) apud Scremin, Ávila e Branco (2009) tais acontecimentos 

fazem surgir questões de ordem biológica, com a perda do corpo “saudável” para uma 

noção de instabilidade, e da dimensão psicossocial dos indivíduos envolvidos, onde a 

crise se estabelece frente a imprevisibilidade, e concomitante a medos relacionados à 

dor e à impotência.  

Sá, Werlang e Paranhos (2008) apontam que relacionados a desastres de grande 

porte e eventos diários de violência ou algum evento abrupto e não habitual evocam 

processos de sofrimento psíquico e de agravo a saúde mental das vítimas de tais 

acontecimentos, sendo que podem estar ligadas ao medo, as feridas e mutilações físicas 

e emocionais, a perda de entes queridos e/ou prejuízos materiais e econômicos. Então, 

os autores apontam que a atenção psicossocial é de extrema importância, porém, apenas 

nos últimos anos o atendimento as vítimas incluem o atendimento a dimensão psíquica e 

não apenas a dimensão física.  

Silva et al. (2013) apud Almondes, Sales e Meira (2016) referem que essa 

instabilidade emocional pode afetar as vítimas, seus familiares e a equipe de saúde, 

podendo gerar sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Então, nas situações de 

estresse o sistema de autopreservação auxilia o indivíduo, mas principalmente nas 

primeiras 48 horas o indivíduo tende a apresentar sintomas de ordem física, emocional, 

cognitiva e/ou interpessoal.  
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Sá, Werlang e Paranhos (2008) também afirmam que nas situações de 

emergência são esperadas reações emocionais intensas, e muitas delas são congruentes 

com o episódio traumático experienciado. Mas, o atendimento emergencial demonstrou-

se efetivo em reduzir maiores agravos na saúde mental, além de ser efetivo na redução 

de maiores probabilidades de desenvolvimento de transtornos mentais mais sérios que 

podem ocorrer a médio e longo prazo, como o Transtorno de stress pós-traumático, por 

exemplo. Outro fator relacionado ao momento de crise, apontado por Scremin, Ávila e 

Branco (2009) é que o sujeito torna-se psicologicamente instável, consequenciando em 

situações diversas, como um maior amadurecimento ou desenvolvimento frente à 

descoberta de formas de resolução, ou como a desorganização psíquica frente a uma 

adaptação inadequada, que pode incluir sintomas de angustia, medo, culpa ou vergonha. 

Então, nas situações de emergência são necessárias intervenções em caráter de urgência, 

que visem aliviar ou resolver os agravos psíquicos de tais eventos, restabelecendo uma 

homeostase. 

Por fim, deve-se considerar dois fatores, o primeiro apresentado por Sá, Werlang 

e Paranhos (2008) que afirmam que se o paciente for tratado rapidamente é provável 

que os sintomas de estresse diminuam ou mesmo se extingam, os autores ainda pontuam 

a existência de pessoas resilientes frente a estes eventos traumáticos conseguem resistir 

emocionalmente mantendo um equilíbrio emocional estável. Trindade e Serpa (2013) 

apud Almondes, Sales e Meira (2016) retomam também a noção da subjetividade de 

cada paciente, pois cada sujeito reagirá de forma particular às situações de emergência, 

de acordo como seus recursos pessoais e do sentido que atribui a tais situações. 

Desta forma, tal artigo tem por objetivo analisar a relação entre a teoria existente 

sobre a psicologia no contexto do SAMU, além de noções gerais sobre o serviço do 

SAMU enquanto atendimento móvel das urgências e emergências, bem como 

apresentando atuações de seis estagiários de psicologia da Faculdade de Pato Branco – 

FADEP no SAMU de Pato Branco – PR. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para fundamentar esta discussão, realizou-se uma revisão de literatura sobre 

temas: Intervenção do Psicólogo no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Psicologia e os profissionais do SAMU. 

Ao contemplar a importância da busca pelo material teórico, ressaltamos que 

este serviu para ajudar a planejar e analisar os atendimentos prestados por um grupo de 

seis acadêmicos do décimo período do curso de psicologia, da Faculdade de Pato 
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Branco (FADEP). Considerando que o estágio foi realizado diretamente na base 

descentralizada Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, juntamente com os 

colaboradores, que ao irem a uma ocorrência eram acompanhados por um dos 

estagiários, com o intuito de auxiliar no atendimento, bem como, realizar uma breve 

conversa sobre o mesmo, se foi bom ou se poderia melhorar em algum aspecto. 

Inicialmente, tudo se deu por meio de conversas com os colaboradores, em meio 

a uma ocorrência e outra conversávamos como era o trabalho ali, em relação ao tempo 

de empresa, quais eram as dificuldades que tinham ali e conversava também sobre a 

vida pessoal de cada colaborador, momento esse que era aberto para que falassem sobre 

qualquer assunto. Foi durante esses momentos de conversa que o grupo pode observar 

que havia uma demanda a ser trabalhada, no caso, a questão da comunicação e do 

trabalho entre as equipes de trabalho, visto que muitos tinham atritos e por vezes 

passavam o plantão de trabalho sem muito comunicar-se com os demais.  

Um dos projetos elaborado e implantado dentro da base do SAMU foi a 

implantação de um “varal de recados" onde os colaboradores tinha um pacotinho com 

seu nome e neles poderiam ser colocados diversas mensagens, elogios, recados, entre 

outras coisas. Inicialmente o objetivo deste era com que todos pudessem escrever o que 

muitas vezes não há tempo ou por motivos de vergonha e receio pudessem a partir disso 

serem feitos, afinal de contas os recados seriam anônimos e serviriam como uma 

maneira de comunicação entre os colegas de trabalho. Ao decorrer dos dias foram sendo 

observados que alguns colaboradores estavam realizando esses bilhetes e colocando nos 

pacotes dos colegas de trabalho, e foram percebidos muitos elogios e recados positivos.  

Outro projeto que foi executado foi a realização de vídeos com os próprios 

colaboradores sendo com temas diversos, dentre eles atendimentos que são realizados 

pelo SAMU, vídeos que falavam sobre o trabalho em equipe, e posteriormente a 

confecção destes, eram repassados aos demais funcionários para que pudessem perceber 

que aquela maneira ou aquela situação acontecia com um colega e que isso também 

poderia ser feito e refletido por todos. Esses vídeos tinham como objetivo falar sobre as 

situações que eram percebidas muitas vezes como grandes problemas enfrentados ali 

dentro.  

Também, como forma de valorização e reconhecimento do trabalho 

desenvolvido pelas equipes das ambulâncias, foi desenvolvido, em um primeiro 

momento, um vídeo em que membros da equipe apresentam a forma de trabalho, tendo 

como tema o atendimento humanizado. Posteriormente sendo repassado às equipes 
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tanto do período do dia quanto da noite, diante das apresentações alguns membros 

demonstraram rigidez e resistência em entrar em contato com as informações prestadas, 

o que pode ser compreendido como presença de dificuldade em prestar atendimentos 

mais humanizados. 

Durante todo o período de estágio foi proporcionado aos funcionários de modo 

geral o atendimento individual ou coletivo, sendo disponibilizado o atendimento no 

Serviço de Psicologia da Faculdade de Pato Branco, porém, não ocorreu procura efetiva 

do trabalho. No entanto, posteriormente às ocorrências, os estagiários procuravam 

conversar com a equipe referente às percepções frente ao atendimento prestado, 

sentimentos, frustrações, medos vivenciados durante os mesmos, diante disto, foram 

perceptíveis algumas resistências em falar, e outros aceitavam e já realizavam uma 

conversa a respeito do atendimento no retorno das ocorrências.  

Em alguns momentos surgiram demandas dos funcionários referentes a vida 

particular, e os mesmos procuraram ajuda com os estagiários, que realizaram escuta 

ativa e acolhimento com os mesmos.  

Outra forma de atuação dos estagiários foi prestar atendimentos de urgência e 

emergência, sendo assim, acompanhando a equipe das ambulâncias, realizando em 

alguns casos o atendimento a vítima, e outros aos familiares, isto variando de acordo 

com a gravidade e demanda da situação. Independente da ocorrência, os estagiários 

forneceram escuta e acolhimento dos diversos sentimentos experienciados nos 

momentos de dor/sofrimento.  

As técnicas utilizadas durante este período foram à escuta ativa que segundo 

Araújo e Silva (2011), é mais do que um simples ato de ouvir, mas sim requer 

concentração para que assim o profissional possa compreender as queixas trazidas pelo 

paciente, de modo que é característico o encorajamento da fala e a manutenção da 

conversa via comunicação verbal e não verbal. O aconselhamento, sendo este uma 

análise que o terapeuta faz dos recursos que o seu paciente apresenta, de modo a auxilia-

lo no encontro de soluções que são mais satisfatórias e mais acomodadas a sua vivencia 

(TRINDADE E TEIXEIRA, 2000).  A técnica do acolhimento também foi usada, de 

modo que este é característico o ouvir o paciente em sua singularidade, voltar sua 

atenção para ele, acolher seu sofrimento, saber ser flexível as diferentes queixas e criar 

um vínculo (VIEIRA, 2010). 
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RESULTADOS E ANÁLISE 

Psicologia no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

O atendimento do SAMU inicia-se a partir de uma demanda trazida via contato 

telefônico, onde já são feitas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é atendida 

pelo Telefonista Auxiliar de Regulação médica, que identifica a emergência e coleta as 

primeiras informações sobre as vítimas e sua localização, logo após, é remetido ao 

médico regulador, onde serão prestadas orientações às vítimas e aciona as ambulâncias 

se necessário (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

As ambulâncias são distribuídas de forma a melhorar o tempo-resposta entre os 

chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência. A 

prioridade é possibilitar a cada vítima um atendimento no menor espaço de tempo 

possível, o médico regulador irá decidir a partir da gravidade da situação qual 

ambulância irá, e se irá ou não médico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

O SAMU na região sudoeste do estado do Paraná, atende a população de 42 

municípios que compõem a macrorregião, beneficiando cerca de 619.867 habitantes, 

com essa iniciativa de regionalização do SAMU, resultará na redução de mil mortes por 

ano na região (CIRUSPAR). 

Em Pato Branco, o SAMU, conta com três viaturas, sendo duas de Unidade de 

Suporte Básico - USB, e uma de Unidade de Suporte Avançado (UTI – Móvel) - USA. 

A USB é enviada a vítima em casos de urgência, quando é necessário o pronto 

atendimento, porém sem risco iminente de morte, nesses casos o resgate é feito por um 

condutor-socorrista e um técnico de enfermagem. No entanto, a USA é acionada em 

casos de emergência, quando há necessidade de intervenção médica imediata, nesse 

caso, o resgate é feito por um condutor-socorrista, um médico e um enfermeiro 

(CIRUSPAR). 

Uma das atuações do Serviço de Psicologia no atendimento móvel de urgência é 

a realização do acolhimento aos profissionais em sofrimento, podendo ser na entrada ou 

em saídas de plantões, realizadas por meio de ações como rodas de conversas e 

atendimentos psicoterápicos individuais. O psicólogo pode atuar também no 

atendimento as vítimas e a seus familiares nas viaturas, com o intuito de aliviar o 

impacto direto nos eventos traumáticos, sendo ele de qualquer natureza, tanto para a 

vítima quanto a seus familiares (SÁ et al, 2008 apud ALMONDES, 2016). 

Então, incialmente, relacionando as vítimas e correlacionando ao atendimento 

psicológico, no que concerne à intervenção em crise trata-se, basicamente, de um 
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procedimento que exerça influência no funcionamento psicológico do indivíduo durante 

o período de desequilíbrio, aliviando o impacto direto do evento traumático. Tem como 

objetivo ajudar a ativar a parte saudável preservada da pessoa, assim como seus recursos 

sociais, para que o sujeito consiga enfrentar de maneira adaptativa os efeitos do estresse. 

Ressalta-se que no momento da crise, as defesas do sujeito estão desativadas de tal 

forma que se encontra mais receptivo à ajuda, logo, os mínimos esforços podem ter 

resultados máximos (WAINRIB & BLOCH, 2000 apud SÁ et al, 2008). 

Nesse sentido, os pacientes que utilizam os serviços de emergência objetivam ter 

a valorização e manutenção da vida, fazendo-se necessária uma avaliação das 

repercussões emocionais que os cuidados, ou mesmo a ausência destes, e mesmo as 

intercorrências do atendimento, ou seja, geralmente os pacientes vivenciam o medo de 

uma situação que lhes é desconhecida, demonstramos a necessidade do profissional da 

psicologia, para que estes “desmistifiquem fantasias, muitas vezes distantes da 

realidade, promovendo assim a diminuição da ansiedade e amenizando suas angústias e, 

na medida do possível, dar significado a tal situação” (BARBOSA et al., 2007, p. 78). 

Moreno et al. (2003) apud Sá et al. (2008) apontam que os profissionais que 

atuam nas situações de crise, necessitam ser ativos e diretos, com objetivos claros e que 

possam ser executados de maneira breve (visto o curto tempo disponível), pois 

diferenciam-se dos profissionais que intervém em situações que não são emergenciais. 

Então, esses profissionais precisarão ser ágeis e flexíveis, com intervenções praticas 

para resoluções dos problemas imediatos, bem como, superação das múltiplas 

dificuldades que possam surgir nesse processo, sempre satisfazendo as necessidades 

imediatas do indivíduo, sendo que isto necessita ocorrer através dos recursos 

disponíveis, e em um tempo reduzido.  

Como exemplo, pode ser citado o atendimento a uma criança com condutas 

agressivas, em um contexto escolar, sendo que as pessoas presentes no local estavam 

atuando de maneira agressiva para com a criança (o que exacerbou seus 

comportamentos), desta forma, coube a estagiaria, em conjunto com a técnica de 

enfermagem elaborar uma intervenção ágil e eficiente, sendo necessário superar os 

entraves do contexto externo à criança e resolver o problema, desta forma, a intervenção 

pautou-se basicamente em acalmar a criança e conduzi-la a uma Unidade de pronto 

atendimento, sendo possível compreender que a simples retirada desta do contexto 

agressivo já solucionou alguns de seus agravos psíquicos. 
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Alguns autores ainda postulam que existem três princípios clínicos básicos 

referentes à intervenção em crise, o primeiro seria “oportunidade” onde serão calculados 

os riscos, com o objetivo de reduzi-los, avaliando a motivação da vítima em encontrar 

estratégias de enfrentamento naquela circunstância, o segundo diz respeito “meta”, com 

o objetivo de auxiliar o sujeito a recuperar a homeostase, o equilíbrio que foi 

desestabilizado pela crise, de maneira a supera-lo, já o terceiro refere-se a uma 

avaliação das “debilidades” de cada parte que corresponde a crise, além de obter 

informações sobre o que está funcional e disfuncional após a crise da vida do sujeito 

(SLAIKEU, 1996 apud SÁ et al, 2008). 

Sendo assim, diante de situações de emergência, o psicólogo tem como objetivo 

proporcionar apoio aos pacientes, pois estes deparam-se com situações as quais não 

pensaram a respeito, e então, encontram-se frente ao desconhecido, podendo vivenciar 

sentimento de insegurança, incomodo ao sentir dor, preocupação se a equipe poderá 

suprir suas necessidades de modo eficaz e a tempo, angustias e desenvolvimento de 

fantasias (BARBOSA et al., 2007). 

Outro ponto relevante é que, de modo geral, os indivíduos em crise estão 

inundados por pensamentos e sentimentos que dificultam o estabelecimento de 

prioridade, muitas vezes, preocupando-se mais com coisas que não podem resolver-se 

imediatamente deixando de lado problemas mais imediatos e de mais fácil solução, 

naquele determinado momento. Então, é necessário que o psicólogo o auxilie a 

organizar os pensamentos em dois grupos: um de metas em curto prazo e outro em 

longo prazo, considerando que o primeiro inclui o manejo do medo, falar sobre o evento 

traumático, e etc., já o segundo faz menção a retomada de planos de vida 

(BENVENISTE, 2000 apud SÁ et al, 2008). 

Sá et. al (2008) baseado no DSM IV, aponta que as situações de urgência podem 

desenvolver conteúdos de extremo agravo psíquico nos sujeitos, e até mesmo o 

Transtorno de Estresse Agudo, visto que desencadeia a intensa ansiedade, medo, 

impotência e horror, e pode estar acompanhado de sintomas dissociativos como 

ausência de resposta emocional, sentimentos de desconexão, redução do 

reconhecimento de ambiente, sentimento de irrealidade e amnésia dissociativa.  

Scremin et. al (2009) analisando vários autores afirma que nas situações de 

emergências, as manifestações psíquicas podem apresentar-se de diversas formas, tanto 

na família quanto no paciente, como exemplo: tranquilidade, regressão, alteração da 

imagem corporal, respeito, esperança, medo, insegurança, confusão, apatia, 
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intranquilidade, desestruturação, superproteção, redução da afetividade, angústia, 

impaciência, culpa, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. 

Sobre os familiares, Pereira (2007) apud Scremin et. al (2009) afirma que os 

profissionais devem atuar para amparar a família, fazendo com que estes sintam-se 

seguros e apoiados, para isto, é importante permitir-lhes comunicar-se, expressarem-se 

pelo viés da fala, além de intervir na busca de um reequilíbrio funcional da estrutura 

familiar, servindo de continente as ansiedades que possam surgir, também 

demonstrando-se enquanto figura afetuosa, realística, forte, previsível e digna, ajudando 

a família a enfrentar tal situação de crise.  

Aqui, pode-se citar o atendimento a uma família, composta por seis membros, 

sendo que a vítima, que gerou o atendimento, estava sob os cuidados da equipe técnica, 

visto seus agravos físicos, então, a estagiaria necessitou mediar a ansiedade, angustia e 

tristeza dos familiares em questão, demonstrando-se sempre como figura de amparo e 

ajuda, realizando assim o acolhimento de todos os sentimentos, individuais e coletivos, 

com o intuito de auxilia-los a lidar de maneira mais saudável com tal situação, vale 

pontuar que todos expressaram-se, pelo viés da fala, comunicando, em geral, o medo 

iminente da morte do parente querido, com isto, foi possível perceber, ao fim do 

atendimento, uma diminuição significativa da ansiedade destes. 

Em relação ao evento que desencadeia o atendimento, Sá et. al (2008)  apontam 

que este não é o único fator estressor para a vítima, visto que depende, em grande parte, 

do significado que esta dá aos fatos, em relação as suas ameaças ou danos para si 

própria, ou seja, torna-se necessário considerar a percepção do sujeito sobre tal situação, 

e não somente a gravidade iminente do mesmo.  

Um exemplo cabível, refere-se a uma transferência realizada de um hospital para 

outro, na mesma cidade, o paciente em questão queixava-se de dores nos rins e afirmava 

temer sua morte, a técnica de enfermagem analisou os exames que este segurava e 

pontuou à estagiaria que não tratava de algo grave organicamente, mas a estagiaria 

manteve a postura de ouvir e acolher as angustias do paciente, percebendo que este 

significava a necessidade de ser deslocado por uma ambulância como um risco 

eminente de morte. 

Então, de maneira mais focal, Rodríguez (2003) apud Sá et. al (2008) considera 

a intervenção psicológica nas urgências e emergências de extrema importância, pois 

auxilia vitimas e familiares no enfretamento imediato do evento traumático, podendo 

assim, amenizar os efeitos negativos, para este autor a intervenção terapêutica é tão 
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importante e eficaz quanto a intervenção dos profissionais técnicos ao proporcionar a 

sobrevida. Logo, uma das principais metas do atendimento é ajudar as pessoas a lidarem 

com o evento traumático, ajustar-se a nova situação, devolvendo a homeostase, e isto 

pode ser realizado através da fala, onde o sujeito possa falar livremente sobre a 

experiência, então, o psicólogo poderá ajudá-lo a percebê-la com novas perspectivas, 

ordenar e reconhecer sentimentos que possam estar associados.  

Sá et. al (2008) também aponta que o psicólogo nas urgências e emergências 

molda sua atuação em aspectos terapêuticos oportunos e pertinentes, que possam 

resultar na eficácia de sua atuação, com objetivos claros, que viabilizem trocas 

eficientes com a equipe, no sentido de faze-los compreender que a intervenção 

psicológica, junto a vítimas e familiares, é de grande importância. 

Apesar disso, não se deve desconsiderar o fato de que as angústias de cada 

paciente se diferem de sujeito para sujeito, logo, o sofrimento de uma pessoa não pode 

ser comparado com o de outra. Neste sentido, é necessário que se crie, dentro destes 

ambientes, a possibilidade de a pessoa atendida se expressar à sua maneira, 

independente da demanda trazida, o que configurará uma relação de acolhimento por 

parte do psicólogo, uma vez que a psicologia ressalta a necessidade de um olhar 

humano e único sobre o paciente e a utilização da escuta como ferramenta eficaz diante 

da situação vivenciada por ele e por sua família (CAMON, 1996). 

Nesse sentido Simonetti (2004) ressalta que, o objetivo da psicologia neste 

contexto é a elaboração simbólica do adoecimento, ou seja, amparar o paciente a 

atravessar a experiência do adoecimento através de sua subjetividade. Em complemento 

a isto, Bruscato (2004), em suas contribuições teóricas, afirma que, para lidar com a 

dimensão afetiva/emocional, os profissionais da psicologia disponibilizam para os 

pacientes, familiares e profissionais da equipe de saúde, o saber psicológico, que vem a 

resgatar a singularidade do paciente, suas emoções, crenças e valores. Neste sentido, o 

trabalho realizado pelos estagiários, possibilitou, através da escuta terapêutica, a 

manifestação dos sentimentos advindos da situação de adoecimento vivenciada por 

pacientes e familiares.  

Por se tratar de um atendimento de caráter breve duas ferramentas foram muito 

utilizadas durante os atendimentos, sendo estas: a prática do acolhimento e 

aconselhamento.  

A prática de acolher para Gomes (2009), citado por Musskopf e Lang (2014) 

“prevê o deslocamento do foco de atenção do entrevistador, transferindo-o da 
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priorização do saber técnico para o olhar sobre o sujeito e o seu sofrimento”. Assim 

sendo, para que o profissional esteja apto a exercer essa função precisa dispor de certa 

elasticidade, dinamismo, para que assim seja capaz de lidar com toda e qualquer 

demanda que lhe seja apresentada e também com a diversidade de pessoas que buscam 

o suporte.  

Acredita-se que este processo oferecido pelo profissional envolvendo a escuta, o 

diálogo, o acesso a informação e do acolhimento, faz parte da promoção de saúde. 

Conforme ressalta Vasconcelos (1997) este encontro entre os profissionais da saúde e os 

indivíduos é um espaço de aprendizado, “é um aprendizado que se dá em um processo 

de diálogo. Um que sofre e conhece a sua realidade e outro que tem um conhecimento 

cientifico sobre alguns aspectos desse sofrimento”.  

Em saúde o aconselhamento é compreendido como uma forma de garantir ou 

melhorar a saúde do paciente, podendo ser relacionado à adoção de hábitos de vida mais 

saudáveis, e ao auxílio para a adaptação psicológica diante de alterações na saúde. 

Considerando que o adoecimento causa mudanças significativas na vida do paciente, a 

técnica pode auxiliar desde o ajustamento na nova situação a adesão aos tratamentos 

propostos (TRINDADE E TEIXEIRA, 2000). 

Psicologia e os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

Pensando na lógica do trabalho, e dos profissionais, o trabalho assume um lugar 

de grande importância na vida do sujeito, atuando como transformador da realidade e 

dotado de sentido, considerando que tem relação direta com a posição subjetiva que 

cada sujeito ocupa, e por isso a escolha da função que cada sujeito faz não é aleatória 

(ARNEMANN E WINTER, 2012). No trabalho há a ocorrência de algumas construções 

de laços de pertencimento grupal, que se fortalecem no convívio coletivo, a partir do 

olhar do outro, logo, torna-se fundamental que os trabalhadores, em meio aos desafios 

do cotidiano de trabalho, mantenham-se com a saúde física e mental saudável 

(ARNEMANN E WINTER, 2012). 

O trabalho ocupa importante parte do tempo de cada indivíduo, onde este é 

representado como um elemento essencial e de uma grande intensidade na vida em 

sociedade, para Karl Marx (2013) apud Nogueira (2017) o homem faz uso dos recursos 

contidos na natureza, os modificando com uma finalidade favorável para sua própria 

vida, transformando assim o meio ambiente no qual está inserido, produzindo, mas 

também está transformando a si mesmo. O trabalho ganha representatividade e 

centralidade à vida do ser humano propiciando a realização pessoal. Ao pensar no 
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aspecto da saúde, dentro da área temática do trabalho, pode perceber que o trabalho 

pode ser fonte de satisfação e prazer como de dor e adoecimento. 

Embora o trabalho possa ser uma fonte de sofrimento, por outro lado irá 

proporcionar para o sujeito vivencias de prazer, pois é por meio do trabalho que o ser 

humano constrói a sua vida, não apenas como forma de sobrevivência, mas também 

como de realização pessoal e profissional. O trabalho facilita um processo de formação 

para o sujeito na sua produtividade, sendo ela técnica, política, cultural, envolvendo a 

subjetividade. (MARTINS, ROBAZZI, BOBROFF, 2010 apud NOGUEIRA, 2017). 

A psicodinâmica do trabalho parte da hipótese de que os trabalhadores possuem 

capacidade de se proteger, de buscar alternativas e se reapropriar da transformação e 

reconstrução de uma realidade que está colocada, e em especial, da forma como está 

organizado o processo de trabalho. Desta forma, os trabalhadores podem buscar 

soluções coletivas ou individuais para evitar ou amenizar os sentimentos de sofrimento. 

(DEJOURS, 2004 apud NOGUEIRA 2017). 

Dejours (2011) apud Arnemann e Winter (2012), apontam que os trabalhadores 

elaboram estratégias de defesa para lutar contra o sofrimento do trabalho, sendo essa, 

uma forma de recusa da realidade. Tais estratégias são organizadas com relação a 

negação do real, então, negar aquilo que gera resistência ao domínio técnico. Segundo o 

autor, os procedimentos defensivos são elaborados para enfrentar dois sofrimentos 

fundamentais do trabalho, são eles: o medo e o tédio. 

Agora, relacionando aos profissionais que atuam no SAMU, Ximenes Neto 

(2009) apud Lancini (2013) afirma que o trabalho no SAMU exige profissionais 

competentes, humanizados, éticos e que estejam ingressos em políticas de educação e 

gestão eficientes.  

Lancini (2013) considera que o trabalho nos serviços de urgência e emergência 

tem como principal variável o tempo limitado para a prestação do atendimento, 

necessitando assim, de um atendimento rápido, ágil, eficiente e integrado, e com o 

desenvolvimento de inúmeras atividades ao mesmo tempo, numa dinâmica acelerada de 

trabalho, visto que, a maioria dos pacientes tem risco eminente de morte. Além disto, é 

necessário possuir habilidades profissionais, tecnológicos, entrosamento da equipe e 

treinamento específico, pois estes fatores influenciam diretamente no serviço oferecido.  

Um fator importante, é o preparo, inclusive do motorista, que no caso do SAMU 

será o condutor socorrista, sobre isto Pereira e Lima (2009) apud Lancini (2013) este 

profissional é indispensável, pois, mesmo que não seja da área especifica da saúde, é um 
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importante colaborador no atendimento prestado. Diante disso, todos devem conhecer 

os procedimentos que devem ser realizados em cada situação especifica, além de 

estarem preparados para possíveis intercorrências durante o atendimento.  

Ainda nesta lógica, os profissionais de atendimento pré-hospitalar, que se 

colocam diariamente em situações imprevisíveis provocando elevados níveis de tensão e 

desgaste emocional, isto porque falhas, atrasos e decisões erradas podem causar 

prejuízos irreversíveis nas vítimas, logo, é de grande importância que esses 

trabalhadores estejam cientes das suas responsabilidades e principalmente de suas ações 

(SILVA; PARIZZOTTO, 2016 apud FERNANDES; ALMEIDA, 2017). 

Há também outro aspecto relevante, que diz respeito a uma regulação médica 

eficiente, articulada com a rede de saúde, o que permite encaminhar o paciente para o 

melhor local possível, bem como uma equipe competente, ágil, munida de 

conhecimentos técnicos e destreza, recursos materiais suficientes e mesmo condições 

ambientais favoráveis podem influenciar na eficácia do atendimento (BRASIL, 20006 

apud LANCINI, 2013).  

Também a gestão do SAMU influência no diretamente nas relações de trabalho, 

segundo Lancini (2013), exemplos como a forma de contratação e remuneração dos 

profissionais envolve diretamente o nível de satisfação destes trabalhadores. Também o 

fato de que a gestão influencia o processo de resolução de problemas envolvidos neste 

contexto, portanto, faz-se necessário uma gestão atuante, que disponibilize melhores 

condições de trabalho, recursos tecnológicos e materiais suficientes, além de um 

planejamento eficaz sobre a logística das equipes. Há também, a necessidade de 

valorização dos profissionais por parte da gestão, que além do reconhecimento de seu 

trabalho, necessitam de condições trabalhistas favoráveis e amparo legal.  

Trajano e cunha (2011) apud Lancini (2013) apontam ainda para as questões de 

estresse das equipes nas urgências e emergências relacionadas às condições de 

insalubridade do trabalho, visto que o atendimento das equipes ocorre em locais 

imprevisíveis e em situações que os expõe a riscos físicos e biológicos, estes fatores, 

além do desgaste físico e emocional, podem comprometer o atendimento as vítimas. Os 

autores apontam que tais discussões se remetem a discussões sobre gestão da saúde e 

dos riscos no trabalho, necessitando compreender a gestão de si e da própria saúde 

como elemento estrutural da atividade de trabalho, envolvendo os valores dos 

trabalhadores 
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Por isso, as vulnerabilidades psicológicas que os profissionais da área pré-

hospitalar estão predispostos por consequência de atendimentos a essas circunstâncias 

repentinas, poderão ser consideradas positivas, quando ocasionam comportamentos 

funcionais, levando o sujeito a se adaptar a mudanças e a encontrar novas possibilidades 

de solucionar o problema em questão, porém, há ocorrência de reações disfuncionais 

após eventos traumáticos, podendo acarretar sintomas de ansiedade, medo, estresse e 

etc., que quando não tratados em estágios iniciais podem impactar nas suas relações 

profissionais, sociais e pessoais (SILVA et al., 2013 apud FERNANDES; ALMEIDA, 

2017). 

Sobre o estresse dos profissionais que ali atuam, França e Rodrigues (2002) apud 

Mendes et. al (2011) referem que o trabalho dos profissionais no atendimento pré-

hospitalar móvel, como o SAMU, caracteriza-se pela imprevisibilidade, e entende-se 

que quão maior for a incerteza do evento, maior a incidência de sentimentos de ameaça, 

medo e ansiedade, além disso, os atendimentos realizados exigem dos profissionais 

capacidades e esforços para salvar vidas, além de exigir uma tomada de decisões rápida 

e eficaz.  

Stacciarini e Tróccoli (2000) apud Mendes, Ferreira e Martino (2011) 

contribuem afirmando que tais situações geram sentimentos de medo, ansiedade, tensão 

ou ameaça o que se caracterizam como estressores. As características do trabalho 

acabam por desenvolver uma sobrecarga mental e física neste profissional, além das 

características de agravo os pacientes o que geram diferentes situações como a 

instabilidade do quadro geral da vítima, a morte, o deslocamento da ambulância, o 

tráfego, os locais das ocorrências, o atendimento em si, a família da vítima e as 

expectativas geradas também podem ser consideradas estressores, e que exigem do 

profissional equilíbrio, segurança, tomada de decisões rápidas e eficientes, ou seja, um 

atendimento adequado.  

Sobre o trabalho em equipe, Pereira e Lima (2009) apud Lancini (2013) apontam 

que é necessário haver um espaço de diálogo e reflexão, onde das decisões sejam 

tomadas em conjunto, na busca de objetivos em comum e na qualidade do serviço 

prestado, então, a comunicação e a interação são fundamentais. Na lógica de que o 

trabalho em equipe se baseia na reciprocidade entre técnica e intervenção dos 

profissionais envolvidos, e consequentemente a qualidade do atendimento esta 

intrinsicamente ligada ao funcionamento da equipe, então, a sintonia e integração no 
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momento do atendimento fluem de forma tão eficaz que a comunicação verbal fica em 

segundo plano.  

Nesse sentido, os estagiários, percebendo esta necessidade, desenvolveram duas 

atividades, a primeira referia-se a um mural de recados, onde cada profissional tinha seu 

envelope e os demais poderiam deixar-lhe recados e mensagens, a outra atividade 

referia-se a vídeos gravados com os próprios profissionais, com o intuito de socializar a 

forma como cada uma desenvolvia o atendimento e compartilhar conhecimentos, desta 

forma, tais atividades visavam ampliar a comunicação e interação entre a equipe.  

Diante de todos os expostos fica evidente a angústia presente nos estagiários 

acerca de sua real função e possibilidades de atuação neste contexto. Para tanto, foi 

necessário se criar a compreensão de que a atuação do psicólogo se expande para além 

do contexto clínico, demandando dos profissionais em formação flexibilidade para 

atender em ambientes distintos à prática do consultório, contando com variáveis do 

meio que tanto facilitam quanto dificultam o processo terapêutico. 

Importante, também, mencionar a necessidade de haver um diálogo 

interdisciplinar com os demais profissionais envolvidos no caso em atendimento, para 

que o trabalho realizado esteja integrado ao processo de recuperação do sujeito. 

Encontrou-se, portanto, no acolhimento e aconselhamento, importantes 

ferramentas para a evolução da melhora do paciente, e familiares, dada a necessidade de 

oferecer a estes um ambiente e uma relação nos quais consigam descarregar suas 

angustias, bem como encontrar, nos profissionais que os atendem, uma fonte de 

respaldo e orientação frente à situação de adoecimento. 

CONCLUSÃO 

Mediante ao que foi exposto, o trabalho realizado em contexto pré-hospitalar e 

institucional, ocorreu de modo significativo, porém, percebeu-se resistências à aceitação 

dos estagiários no ambiente. Assim, objetivando-se o acolhimento, apoio, escuta ativa 

de pacientes e profissionais do SAMU em momentos complicados, os quais 

demandavam comunicar/expressar o que estavam vivenciando e sentindo.  

Diante dos atendimentos aos pacientes nas ocorrências, percebeu-se no geral 

uma disponibilidade dos mesmos em receber atendimento psicológico, porém, em 

alguns casos a resistência se fez presente nos pacientes, não aceitando o contato dos 

estagiários. Já diante das intervenções realizadas com os funcionários do SAMU, pode-

se perceber em sua maioria a resistência ao trabalho dos estagiários, mas isto não pode 
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ser compreendido de modo generalizado, pois, alguns profissionais demonstraram 

compreender a importância do profissional no contexto de urgência e emergência.  

Considerando as ocorrências de urgências, é possível compreende-las como 

situações de agravo à saúde, com risco de morte, necessitando de atendimento imediato, 

por outro lado, as emergências são situações de sofrimento intenso, com riscos 

permanentes. Ambos os casos, a instabilidade emocional se faz presente, ou seja, ocorre 

a perda da possibilidade de controle sobre a situação, estando presentes nas vítimas, 

familiares e equipe de saúde, podendo assim gerar sintomas de estresse, depressão e 

ansiedade (SILVA et al. 2013 apud ALMONDES, SALES E MEIRA, 2016).   

Nestes casos, são esperadas algumas reações emocionais intensas, sendo 

congruentes com os episódios vivenciados (SÁ, WERLANG E PARANHOS, 2008). 

Portanto, a atuação do profissional psicólogo em atendimentos móveis de urgência, é 

direcionada ao acolhimento e escuta das vítimas e familiares, objetivando auxilia-los no 

enfrentamento imediato do evento traumático, podendo amenizar efeitos negativos, 

também fornecendo condições para que o paciente perceba a situação por uma 

perspectiva que reduza o sofrimento psíquico (RODRÍGUEZ, 2003 apud SÁ et. al. 

2008). 

No entanto, o profissional psicólogo também poderá fornecer atendimentos aos 

funcionários da unidade, proporcionando acolhimento e escuta do sofrimento e 

demandas dos profissionais, sendo elas, pessoais ou profissionais (SÁ et al., 2008 apud 

ALMONDES, 2016).  

Para finalizar, o estágio executado pelos estagiários, de modo geral foi efetivo, 

propiciando experiências profissionais significativas, conhecendo a realidade do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e desenvolvendo habilidades nos 

atendimentos pré-hospitalares, bem como atendimentos no âmbito institucional. 

Considera-se assim que, algumas resistências encontradas poderiam ser amenizadas se 

no local de estágio houvesse um psicólogo efetivo na equipe, o qual poderia 

proporcionar maior segurança e credibilidade aos estagiários.  
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Resumo 

 A escola desempenha um importante papel no desenvolvimento humano, seja em sua 

dimensão cognitiva, buscando transmitir conhecimentos acumulados historicamente 

pela humanidade, ou em sua dimensão socializadora, permitindo que os sujeitos se 

integrem ao coletivo. Porém, atualmente vem sendo questionado a capacidade da escola 

em acompanhar as mudanças sociais e culturais que vem ocorrendo rapidamente na 

sociedade. A partir da visão de alguns autores é realizado uma reflexão sobre o contexto 

escolar e sua função como formadora do indivíduo. Considerando as múltiplas relações 

que se estabelecem nesse contexto, é feito uma revisão bibliográfica da literatura 

existente na área sobre os desafios e possibilidades desse campo de atuação. O trabalho 

tem como objetivo compreender essa realidade, relacionando a intervenção da 

psicologia enquanto contribuição para superar as dificuldades encontradas.  

 

Palavras Chave: Atuação do Psicólogo; Escola; Psicologia Escolar. 

 

 

Abstract   
The school plays an important role in human development, either in its cognitive 

dimension, seeking to transmit knowledge accumulated historically by humanity, or in 

its socializing dimension, allowing subjects to integrate into the collective. However, 



227 
 

the school's ability to follow the social and cultural changes that are occurring rapidly in 

society has been questioned. From the perspective of some authors, a reflection is made 

on the school context and its function as the teacher of the individual. Considering the 

multiple relationships established in this context, a bibliographical review of the 

literature in the area on the challenges and possibilities of this field of action is made. 

The objective of this work is to understand this reality, relating the intervention of 

psychology as a contribution to overcome the difficulties encountered. 

 

Keywords: Psychologist's performance; School; School Psychology. 

 

 

Resumen 

 La escuela desempeña un importante papel en el desarrollo humano, sea en su 

dimensión cognitiva, buscando transmitir conocimientos acumulados históricamente por 

la humanidad, o en su dimensión socializadora, permitiendo que los sujetos se integren 

al colectivo. Sin embargo, actualmente viene siendo cuestionado la capacidad de la 

escuela para acompañar los cambios sociales y culturales que vienen ocurriendo 

rápidamente en la sociedad. A partir de la visión de algunos autores se realiza una 

reflexión sobre el contexto escolar y su función como formadora del individuo. 

Considerando las múltiples relaciones que se establecen en ese contexto, se hace una 

revisión bibliográfica de la literatura existente en el área sobre los desafíos y 

posibilidades de ese campo de actuación. El trabajo tiene como objetivo comprender esa 

realidad, relacionando la intervención de la psicología como contribución para superar 

las dificultades encontradas. 

 

Palabras Clave: Actuación del Psicólogo; la escuela; Psicología Escolar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 No presente artigo será abordado a temática da Psicologia Escolar, refletindo 

sobre o papel da escola na formação do indivíduo e a contribuição da Psicologia nesse 

contexto. A partir dessa análise, é buscado evidenciar os desafios e possibilidades desse 

campo de atuação ainda em construção, sob a perspectiva de diferentes autores.  

Constata-se que os professores e a escola desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento humano, social, cultural e econômico. A escola é uma instituição 

de suma importância para nossa aprendizagem e para tanto é necessário que esta 

acompanhe as grandes mudanças que vem ocorrendo em nosso meio.  

Segundo Klein, De Oliveira E Satiê (2008) a importância da escola em nossa 

sociedade pode ser medida pelo tempo em que crianças e jovens passam em seu interior, 

ao menos 12 anos de suas vidas. A educação escolar em sua dimensão cognitiva busca 

transmitir conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade e em sua 

dimensão socializadora permite que os sujeitos se integrem ao coletivo. Estas duas 

dimensões da escola nem sempre, em sua história, caminharam juntas, os objetivos e a 
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extensão desta instituição sofreram mudanças ao longo do tempo desencadeadas por 

processos de transformações sociais. 

Alarcão (2001) questiona que a escola sendo um lugar, um tempo e um contexto, 

sendo ela organização e vida, devendo ela espelhar um rosto de cidadania, que escola 

temos e que escola precisamos ter? Pontuando que a escola não tem conseguido 

acompanhar as profundas mudanças ocorridas na sociedade. Não obstante, com as 

transformações que nela vão sendo introduzidas, ela não convence nem atrai. É coisa do 

passado, sem rasgos de futuro. Ainda fortemente marcada pela disciplinaridade, 

dificilmente prepara para viver a complexidade que caracteriza o mundo atual. 

Nela se tem de viver a cidadania, na compreensão da realidade, no exercício da 

liberdade e da responsabilidade, na atenção e no interesse pelo outro, no respeito pela 

diversidade, na correta tomada de decisões, no comprometimento com as condições de 

desenvolvimento humano, social e ambiental. Está também, é uma cultura a ser 

desenvolvida e assumida. Uma educação a ser feita a partir da vida da escola 

(ALARCÃO, 2001). 

Ao perceber a importância do papel da escola e a necessidade que esta 

acompanhe as mudanças culturais e sociais para trabalhar com diferentes alunos, pais e 

professores, salienta-se o quanto é necessário a presença do psicólogo neste campo, 

tendo este como finalidade aumentar a eficiência e qualidade do processo educacional 

aplicando seus conhecimentos psicológicos. Patto (1997), já dizia que no âmbito 

escolar, o psicólogo atua como um agente de mudanças dentro da instituição, fazendo 

um elo entre o mundo acadêmico e o sistema escolar, trabalhando questões que ocorrem 

nas escolas e que envolvem alunos, professores, especialistas em educação, pais e a 

comunidade onde estão inseridos. Deste modo, é papel do psicólogo conhecer as forças 

que se entrecruzam junto à escola, bem como as respectivas reações e relações de poder. 

 

A ESCOLA  

“Para que servem as escolas?”. Desde a década de 1970, educadores, sociólogos 

e críticos questionam o papel das escolas. As escolas são instituições com o propósito 

específico de promover a aquisição do conhecimento, (YOUNG, 2007). A atuação da 

escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na 

sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais pertencem à 

sociedade. O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, 

(LUCKESI, 2005).  
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A escola é a instituição que tem como função a socialização do saber 

sistematizado, ou seja, do conhecimento elaborado e da cultura erudita. De acordo com 

Saviani (2005 apud DE OLIVEIRA, ARAUJO, 2010), a escola se relaciona com a 

ciência e não com o senso comum, e existe para proporcionar a aquisição de 

instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência) e aos rudimentos 

(bases) desse saber. A contribuição da escola para o desenvolvimento do sujeito é 

específica à aquisição do saber culturalmente organizado e às áreas distintas de 

conhecimento. No que diz respeito à família, “um dos seus papéis principais é a 

socialização da criança, isto é, sua inclusão no mundo cultural mediante o ensino da 

língua materna, dos símbolos e regras de convivência em grupo, englobando a educação 

geral e parte da formal, em colaboração com a escola” (POLONIA & DESSEN, 2005, 

apud DE OLIVEIRA, ARAUJO, 2010). 

Educação e escola possuem uma relação estreita, apesar de esta não configurar 

uma relação de dependência, pois há uma distinção entre a educação escolar e a 

educação que ocorre fora da escola. De acordo com Guzzo (1990) apud De Oliveira, 

Araujo (2010), o sentido etimológico da palavra educar significa promover, assegurar o 

desenvolvimento de capacidades físicas, intelectuais e morais, sendo que, de forma 

geral, tal tarefa tem sido de responsabilidade dos pais. 

Como sinaliza SOARES (2012), a escola é um importante espaço público 

frequentado pelas crianças e pelos jovens, sob orientação de profissionais preparados 

para este fim. Na escola os professores, ao tratarem alunos e alunas como iguais – 

mesmo que muitos sejam pobres – e não como necessitados, contribuem efetivamente 

para a educação das novas gerações e para a construção de uma nova sociedade.  

As instituições de ensino têm ainda um papel indispensável na transformação 

gradual dos conceitos espontâneos da criança, através da organização destes, num 

sistema que viabilize o avanço da criança para níveis mais elevados do 

desenvolvimento. Portanto, a escola precisa promover a aprendizagem via seleção de 

conteúdo, planejamento e orientação de atividades que garantam a transformação dos 

conceitos espontâneos em conceitos científicos. Dessa forma, os conceitos científicos 

disponibilizados no plano social da sala de aula vão sendo incorporados à cultura da 

criança (CASTRO, 2010 apud ZBOROWSKI, et al 2017). “O aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento 

vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer” (VYGOTSKY, 1984, p.101 apud ZBOROWSKI, et al 2017).  
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Família e escola têm objetivos, “compartilharem a tarefa de preparar as crianças 

e os jovens para a inserção crítica, participativa e produtiva na sociedade” (REALI, 

TANCREDI, 2005, p.240, apud DE OLIVEIRA, ARAUJO, 2010). Também tem como 

tarefa ensinar, sendo que a primeira tem a função de favorecer a aprendizagem dos 

conhecimentos construídos socialmente, culturalmente em determinado momento 

histórico, de ampliar as possibilidades de convivência social e, ainda, de legitimar uma 

ordem social, enquanto a segunda tem a tarefa de promover a socialização das crianças, 

incluindo o processo de ensino, atitudes e valores aceitos pela sociedade (DE 

OLIVEIRA, ARAUJO, 2010). 

Para OLIVEIRA et al (2013), a escola, se constitui no espaço de aprendizagem e 

do “conhecimento poderoso”. É uma das instituições capazes de oportunizar melhores 

condições de igualdade social em virtude de uma formação de caráter científico e de 

uma aprendizagem real para aquele que a recebe. Acreditamos que a formação 

intelectual é condição primeira do processo formativo, do desenvolvimento pessoal e da 

sociedade, por conseguinte, o conhecimento é uma atividade pela qual o homem se 

diferencia dos outros animais e, na medida em que o adquire, melhora suas próprias 

condições de existência em diversos aspectos, especialmente o moral, o intelectual e o 

material. 

Neste sentido, Sayão (1997) apud Aquino (2011) afirma que a escola é um lugar 

de construção onde todos devem estar conscientes de seu papel escolar, compartilhar do 

mesmo pensamento. Uma escola não anda sem seus colaboradores, incentivadores e 

principalmente aqueles que amam educar, não é uma tarefa fácil e se dedicar a ela é o 

maior desafio. O mesmo acontece com as escolas particulares, que apesar de serem uma 

instituição que visa o lucro, tem por obrigação fornecer um ensino de qualidade com 

diferencial, o ensino particular não difere nada do ensino público. 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR  

O psicólogo escolar tem sua especialidade ainda pouco difundida (ABRAPEE, 

2001). Apenas em 1990, com a formalização da Associação Brasileira de Psicologia 

Escolar e Educacional - ABRAPEE, houve possibilidade de fortalecimento desse campo 

de atuação no Brasil, conforme comenta Pfromm (1995): “o surgimento da ABRAPEE 

constituiu o coroamento dos esforços de todos quantos vinham se empenhando para dar 

uma posição de relevo à Psicologia Escolar em nosso meio para consolidar seu status de 

área de atuação, de investigação científica e de preparo profissional”.  
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Numa perspectiva histórica da Psicologia Escolar, Batsche e Knoff (1995) 

enfatizam a tendência inicial da realização de diagnósticos classificatórios para 

encaminhamento de crianças a classes especiais, a partir de uma lei americana de 1975 

destinada a garantir a Educação para crianças com deficiências. A atuação do psicólogo 

escolar era, marcadamente, remediativa e focalizada no indivíduo, uma vez que a 

tendência psicometrista predominava, enquanto a prática da Psicologia se apoiava na 

aplicação de testes. Nessa tentativa de participar do corpo administrativo escolar, o 

psicólogo precisava limitar-se ao cliente-aluno, evitando interferir nas decisões 

docentes, como se o seu campo de estudo pudesse estar alheio à influência do ambiente. 

Entretanto, os problemas escolares como evasão, repetência, diferenças sociais, 

associados aos avanços da ciência, levaram o psicólogo a buscar um outro nível de 

contribuição eficaz. O modelo clínico passou a ser criticado na escola porque não 

questionava o sistema escolar (ANDALÓ, 1984). Surgiu a preocupação em valorizar o 

processo de aprendizagem, priorizando-se uma atuação mais abrangente e indireta, 

voltada para programas de treino para alunos com dificuldades, preparação e 

treinamento de professores, o que Almeida e Guzzo (1992) apontam como um salto 

marcante que resultou em “uma prática mais incisiva, presente e eficiente da Psicologia 

no contexto educativo”. O psicólogo tornou-se requisitado como um solucionador de 

problemas, numa intervenção remediativa, porém com foco de atuação institucional. 

Vê-se, portanto, que o vínculo inicial da relação entre a Psicologia e a Educação, 

que se caracterizava pela aplicação acrítica das teorias psicológicas às questões 

educacionais, não se manteve ao longo da história entre esses dois campos científicos, 

dando lugar a uma relação de interdependência. A aplicabilidade da Psicologia à 

Educação foi fortemente criticada por não se entender como adequado o uso dos 

conhecimentos psicológicos para adaptar os alunos à escola, normatizando posturas, 

princípios e relações de acordo com o que é esperado pela instituição. Além disso, a 

aplicação dos conhecimentos psicológicos na educação sem a devida reflexão, análise e 

planejamento, acabavam por gerar processos de exclusão em relação a um conjunto de 

alunos, uma vez que tais conhecimentos eram apropriados de forma descontextualizada 

e sem referência à natureza histórico-cultural do ser humano, desconsiderando a 

realidade social dos alunos e de suas famílias (DE OLIVEIRA, ARAUJO, 2010). 

A mudança para um enfoque preventivo decorre, segundo Almeida e Guzzo 

(1992), de movimentos da Educação e da Psicologia, rompendo com uma visão 

reducionista para lançar-se em objetivos amplos, onde a saúde mental passou a ter 
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relevância, abarcando a responsabilidade pelo desenvolvimento integral dos educandos. 

A prevenção primária, embora mais difícil, procura mudar a incidência de novos casos, 

intervindo proativamente, isto é, antes que os distúrbios ocorram (KNOFF, 1995). 

A Psicologia Escolar, diferentemente, define-se pelo âmbito profissional e 

refere-se a um campo de ação determinado, isto é, o processo de escolarização, tendo 

por objeto a escola e as relações que aí se estabelecem; fundamenta sua atuação nos 

conhecimentos produzidos pela psicologia da  

educação, por outras subáreas da psicologia e por outras áreas de conhecimento. 

A psicologia deve assumir seu lugar como um dos fundamentos da educação e da 

prática pedagógica, contribuindo para a compreensão dos fatores presentes no processo 

educativo a partir de mediações teóricas "fortes", com garantia de estabelecimento de 

relação indissolúvel entre teoria e prática pedagógica cotidiana. Esta psicologia deve 

propiciar a compreensão do educando a partir da perspectiva de classe e em suas 

condições concretas de vida, condição necessária para se construir uma prática 

pedagógica realmente inclusiva e transformadora. A psicologia como um dos 

fundamentos do processo formativo do educador deve propiciar o reconhecimento do 

educador/professor como sujeito do processo educativo, traduzindo-se na necessidade 

de mudanças profundas das políticas de formação inicial e continuada desse 

protagonista fundamental da educação. (ANTUNES, 2008) 

Por sua vez, a ação do psicólogo escolar deve pautar-se no domínio do 

referencial teórico da psicologia necessário à educação, mediatizado necessariamente 

por conhecimentos que são próprios do campo educativo e das áreas de conhecimento 

correlatas. O próprio referencial teórico que aqui defendemos implica o trânsito por 

outros saberes (totalidade). Daí a necessidade de superação das práticas tradicionais do 

psicólogo escolar, muitas vezes pautadas ainda numa perspectiva, nem sempre 

consciente ou assumida, de ação clínico-terapêutica (ANTUNES, 2008). 

Em outras palavras, afirmamos uma psicologia escolar comprometida 

radicalmente com a educação das classes populares, que supere o modelo clínico-

terapêutico disfarçado e dissimulado ainda presente na representação que o psicólogo 

tem de sua própria ação, entendendo que a representação e, consequentemente, as 

expectativas que os demais profissionais da educação têm da psicologia só serão 

superadas pela própria prática do psicólogo escolar. Se deve buscar uma psicologia 

capaz de compreender o processo ensino-aprendizagem e sua articulação com o 

desenvolvimento, fundamentada na concreticidade humana (determinações sócio 
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históricas), compreendida a partir das categorias totalidade, contradição, mediação e 

superação. Deve fornecer categorias teóricas e conceitos que permitam a compreensão 

dos processos psicológicos que constituem o sujeito do processo educativo e são 

necessários para a efetivação da ação pedagógica (ANTUNES, 2008). 

Mudanças efetivas só ocorrerão a partir do envolvimento do psicólogo com as 

questões concretas da educação e da prática pedagógica; é necessário superar o 

preconceito de não querer tornar-se "pedagogo". O psicólogo não é pedagogo, mas se 

quiser trabalhar com educação terá que mergulhar nessa realidade como alguém que faz 

parte dela, reconhecendo-se como portador de um conhecimento que pode e deve ser 

socializado com os demais educadores, tanto no trabalho interdisciplinar, como na 

formação de educadores, sobretudo professores; que detém um saber que pode 

contribuir com os processos sócio institucionais da escola; tem um conhecimento 

específico que pode e deve reconhecer o que é próprio de sua formação profissional, e, 

ouso afirmar, algumas vezes inclusive de caráter clínico-terapêutico, voltado para casos 

individuais; possui ou pode desenvolver conhecimentos importantes para a gestão de 

sistemas e redes de ensino, sobretudo no âmbito de diagnósticos educacionais 

(avaliação institucional, docente, discente etc.) e na intervenção sobre tais resultados. 

(ANTUNES, 2008)  

Acompanhando a relação estabelecida entre a Psicologia e a Educação, a 

compreensão contemporânea acerca da atuação em Psicologia Escolar aponta para a 

necessidade de o psicólogo se comprometer com a modificação do processo de 

culpabilização e de exclusão dos alunos que prevaleceu como foco de atuação da área 

em outros momentos históricos. Observa-se a necessidade de ocupar-se da 

individualidade dos sujeitos sem, contudo, desarticulá-los de suas redes de relações e de 

sua história. Nesse sentido, a perspectiva preventiva em Psicologia Escolar mostra-se 

como possibilidade de uma atuação diferenciada (ARAÚJO, 2003; ARAÚJO; 

ALMEIDA, 2003). 

O conceito de prevenção em Psicologia Escolar não se refere ao ajustamento e 

adequação de situações e comportamentos, tidos como inadequados, a padrões aceitos 

socialmente, pois esse posicionamento favorável ao controle social, exercido a partir da 

padronização de comportamentos e atitudes, desconsidera a característica histórica e 

social de cada indivíduo. A intervenção preventiva proposta contemporaneamente pela 

Psicologia Escolar pretende contribuir para que aconteçam reformulações pessoais e 

institucionais no sentido de oportunizar, aos atores envolvidos, transformações e saltos 
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qualitativos em seu desenvolvimento. Tais saltos podem ser possíveis através de ações 

do psicólogo escolar que estejam intencionalmente comprometidas com tal objetivo, 

como, por exemplo, em relação às concepções dos profissionais da escola acerca da 

avaliação, da aprendizagem e do desenvolvimento humano (DE OLIVEIRA, ARAUJO, 

2010). 

Para Cassins et. al (2007) a participação do psicólogo escolar na equipe 

multidisciplinar é imprescindível, uma vez que, respalda essa equipe, com 

conhecimentos e experiências científicas acerca do processo de aprender e 

aprendizagem do aluno. Mostrando que, os déficits de aprendizagem muitas vezes têm 

as causas na educação familiar, outras vezes na ausência de uma vinculação sólida 

familiar. Desta forma, é preciso levar em conta a relação professor-aluno e estudar cada 

caso em profundidade.  

Desta forma, a atuação e prática do psicólogo no contexto educacional devem 

estar ligadas a um processo de reflexão crítica da realidade, do dia-a-dia da escola e de 

seus integrantes, conhecendo o aluno por meio do diálogo com todos os diversos 

elementos envolvidos com a aprendizagem. Neste contexto, o profissional de Psicologia 

assume um papel de agente de mudanças das impossibilidades, dentro da instituição, 

torna-se importante a aplicação dos conhecimentos provenientes da Psicologia no 

âmbito educacional, que contribuam com a melhoria do processo ensino-aprendizagem 

(COSTA; BARBOSA e CARRARO, 2014). 

Segundo Barbosa (2001) apud Machado (2010): 

O profissional psicólogo no contexto escolar tem a função de facilitar e 

interagir com o aluno, proporcionando situações para que resultem 

através de recursos lúdicos e na brincadeira em conjunto, dialogando 

sobre as ações realizadas por esse sujeito, que constrói e aprende, 

indivíduo que brinca de fazer histórias, que resolve dificuldades, 

formador de seu processo de aprendizagem tanto afetiva como cognitiva. 

 

Giacóia (2012) salienta a importância da maturação psíquica e biológica para 

que a aprendizagem aconteça. Interessante ainda é que o que se está ensinando tenha um 

sentido, pois só assim poderemos provocar uma mudança de comportamento, mudança 

essa que tem que ocorrer primeiro internamente para que depois possa se expressar 

externamente. Fonseca (1995) menciona que a aprendizagem humana é um processo 

interativo, em que, portanto, vários componentes genéticos, neurológicos, psicológicos, 

educacionais e sociais se interacionam. Logo, quando este processo se organiza de 

maneira inadequada e apresenta dificuldades, é preciso considerar todas essas variáveis 

presentes na vivência do aluno. 
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A atuação do psicólogo na escola foge do modelo clínico, pois não cabe realizar 

diagnóstico clínico e intervir sequencialmente com o aluno. Mas sim, lhe cabe 

diagnosticar a problemática do não aprender, através de: exame do prontuário; 

entrevistas com professores; entrevistas com pais; aplicação da Entrevista Operativa 

Centrada na aprendizagem (EOCA), a fim de se verificar a forma pela qual o aluno 

aprende. Outras técnicas podem ser utilizadas com esse fim. Depois, o psicólogo pode 

auxiliar no planejamento de atividades para que o sujeito desenvolva com o professor e 

na intervenção direta com o aluno. Isto sem contar que o exame do prontuário do aluno 

pode oferecer muitos dados relevantes, assim como a anamnese (história de vida), com 

foco na aprendizagem, isto é, coletando dados de como aprendeu a aprender. Assim, o 

psicólogo no âmbito escolar, conforme apresenta Fonseca (1995), é colocado como um 

cientista, engenheiro, fundador de projetos voltados para educação, utilizando de 

instrumentos e técnicas, buscando efetuar seu trabalho de maneira fidedigna. Isto deve 

ser feito no ambiente escolar como um todo. Para tal, se volta para os educadores, para 

o aluno, para a família, buscando detectar problemas que impedem o crescimento e 

desenvolvimento do sujeito em questão no âmbito escolar. 

Ferreira e Pacheco (2010) defendem a importância da Psicologia na área 

educacional dizendo que: (...) a Psicologia, mediante as intervenções psicopedagógicos, 

muito pode contribuir para o desenvolvimento não só educacional, mas do ser humano 

como um todo, com suas técnicas e parcerias que se unem a favor do outro. É necessário 

aceitar que cada sujeito tenha sua construção social, cultural e uma história de vida. O 

importante é sermos éticos e trabalharmos em função do outro.  

Para os psicólogos o aprendizado visa ao desenvolvimento cognitivo, intelectual, 

afetivo, social e ao aprimoramento do potencial humano, considerando que cada 

indivíduo tem seu tempo e sua forma para desenvolver todos esses aspectos. Sendo 

assim, o psicólogo deve olhar para as pessoas com respeito e sempre acreditar que todos 

são capazes de aprender, melhorar, mudar, ao mesmo tempo, compreender o limite de 

cada um. Para se trabalhar as questões das diferenças, as atividades em grupo são uma 

boa estratégia para observar o quanto cada pessoa pode complementar na realização das 

tarefas, na construção do todo, pois assim elas podem ter a oportunidade de perceberem 

o quanto cada uma é importante, mesmo com suas diferenças, já que cada uma tem 

muito a contribuir com suas habilidades e experiências. Como aponta Ferreira e 

Pacheco (2010) “(...) unir saberes torna-nos mais sábios e produtivos. É preciso 

descobrir novas perspectivas, dividindo e somando com o outro”. 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

A escola atualmente traz consigo dificuldades e grandes desafios, visto que é 

uma instituição que tanto influência como também é influenciada pelo contexto social, 

político e econômico da população, a qual faz uso dos seus serviços (ZANELLA, 2003). 

Assim, tal diversidade de demandas relativas aos sujeitos, que tem sua singularidade, 

mas também fazem parte do coletivo, bem como estão em construção, fazem com que 

as relações interpessoais existentes no contexto escolar, apresentem diversidade no que 

diz respeito a idade, classe social, interesses, valores, e desejos, desafiando o psicólogo 

escolar principalmente nas escolhas e no planejamento de ações que se voltem a essa 

disparidade no âmbito escolar (PETRONI E SOUZA, 2017).  

Novaes (2001) apud Barreto, Calafange e Lima (2017), afirma que os 

profissionais que são atuantes no âmbito escolar estão sendo cada vez mais cobrados, 

tanto em relação ao seu posicionamento, como também a sua contribuição para a 

efetividade no desenvolvimento das potencialidades humanas. Tendo em vista diversos 

desafios, como por exemplo, a marginalização, violência, instabilidade familiar, falta de 

valores éticos e morais, entre outros, existentes na sociedade atual, e que refletem nas 

instituições de ensino, exigindo do psicólogo uma reflexão crítica, um posicionamento e 

intervenções as quais sejam favoráveis de contribuir para transformações em tais 

realidades.  

Segundo Guzzo e Mezzalira (2001) apud Petroni e Souza (2017), ainda hoje, há 

a visão de que o trabalho do psicólogo se volta somente para o âmbito clínico, assim, o 

profissional da psicologia foi deixado de lado no âmbito escolar, por ser visto como 

profissional de saúde. O pensamento ainda existente é o de que deveria exercer o seu 

trabalho em espaços clínicos por ocupar-se com as doenças.  

Os psicólogos que atuam na psicologia escolar e educacional apontam 

dificuldades no que se refere a atuação, sendo um dos motivos, o entendimento que a 

comunidade escolar tem acerca do papel da psicologia. O que fica claro, quando surgem 

demandas apresentadas pelos professores, onde a centralidade do problema é o aluno, 

sendo que a expectativa em torno do trabalho do psicólogo volta-se ao psicodiagnóstico 

e atendimento individualizado. Além disso, observa-se a importância de uma visão 

sistêmica com novos modelos de intervenção, visto que na literatura atual os estudos 

vem sinalizando a ineficácia do modelo clínico no contexto educacional (Franschini e 

Viana, 2016). Nesse sentido as autoras Franschini e Viana (2016, p.40) dizem que: 
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Com respeito à Psicologia Escolar e Educacional, o que notamos é que 

embora os profissionais de psicologia tenham mais clareza do que outros 

colaboradores, no que se refere à contraindicação da utilização do modelo 

clínico dentro da escola, junto aos educadores ainda existe um 

conhecimento bastante superficial sobre as possibilidades de intervenção 

e do papel deste profissional. 

 

Outra dificuldade encontrada no âmbito escolar é a indefinição de atribuições, o 

que pode fazer com que haja uma forma de disputa entre os profissionais da psicologia e 

pedagogia (CORREIA E CAMPOS, 2004 apud BARRETO, CALAFANGE, LIMA, 

2017). Vale ressaltar a importância da participação do psicólogo juntamente com o 

corpo docente, tendo em vista que isso auxilia para que o seu trabalho dentro da escola 

não seja distorcido ou limitado. Assim, a intervenção conjunta, se complementa, e tem 

como resultado, o desenvolvimento infantil de forma efetiva (VALLE, 2003).  

Assim, o psicólogo escolar tem enfrentado um duplo desafio, sendo, ser aceito 

nesse ambiente sem que o seu trabalho seja limitado, e também ter o apoio necessário 

para desenvolver as suas atividades, as quais têm como intuito promover o 

desenvolvimento humano, bem como prevenção e qualidade de vida. Para Valle (2003, 

p.22): 

O sucesso no desempenho do psicólogo escolar exige uma imagem clara 

de seus principais propósitos, enfrentando um duplo desafio: ser aceito na 

escola (sem ter seu papel limitado na busca da promoção do 

desenvolvimento infantil) e ser apoiado na organização de atividades 

preventivas que afetam o curso do desenvolvimento da criança 

(envolvendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e físico e o 

enriquecimento da interação social da criança). 

 

Segundo Novaes (1972) cabe ao psicólogo escolar à aplicação dos princípios da 

psicologia da aprendizagem, da motivação, do desenvolvimento e do ajustamento para o 

estudo do comportamento da criança escolar e do seu meio educacional com o objetivo 

de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento humano através de prevenção, 

identificação, avaliação e reeducação dos problemas educacionais nos diversos níveis de 

escolaridade.  

Martinez (2010, p. 83) salienta ainda que: 

A articulação do trabalho do psicólogo com o trabalho dos coordenadores 

pedagógicos, do orientador educacional e de outros especialistas 

vinculados à escola resulta essencialmente para que sua atuação seja 

eficiente, por isso destacamos a importância de que esse profissional 

forme parte ativa da equipe de direção pedagógica da escola. Entretanto, a 

atuação do psicólogo na escola, longe de constituir uma ameaça para o 

trabalho ou para o espaço de outros profissionais, vem, na sua 

especificidade, somar-se ao trabalho da equipe, contribuindo para o 

trabalho intenso e criativo que, dadas as exigências do processo 

educativo, a equipe tem de coordenar e realizar. 
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Tendo em vista que na fase da infância, o brincar é essencial para o 

desenvolvimento humano, levar atividades lúdicas, brincadeiras e jogos para a sala de 

aula é uma alternativa que pode e deve ser amplamente explorada. Neste sentido, Meira 

(2003) afirma que “suspender o tempo e brincar é hoje um ato de extremo desafio que 

as crianças têm de enfrentar frente à avassaladora rede de aparelhos virtuais que 

invadem sua vida, anestesiando seus movimentos corporais e seu pensamento”.  

Para Meira (2003), ao contrário das bonecas e carrinhos que precisam da 

materialidade para a brincadeira ocorrer, o videogame tem o efeito de apagamento do 

elemento social, o qual se constitui através da interação física do brincar. Ou seja, 

oportunizar momentos de interação para as crianças no espaço escolar, é essencial para 

seu desenvolvimento, tendo em vista que muitas delas têm apenas neste espaço a 

oportunidade de brincar de forma lúdica e interativa, sendo essa a incontestável 

justificativa de levar a brincadeira para a sala de aula. 

Também sobre a proposta de levar jogos para as crianças, Vygotsky (1984) apud 

Alves (2008) aponta que os jogos possibilitam compreender a criança de forma ampla, 

suas habilidades e dificuldades, tanto de compreensão, de memorização, tempo de 

espera e controle de ansiedade frente às regras de limites e respeito. Para o autor, o jogo 

nas brincadeiras infantis, pode ser caracterizado, dentre várias características, da 

seguinte forma “o jogo é o tipo de atividade, se não predominante, principal da criança. 

Contém todas as tendências do desenvolvimento, é fonte de desenvolvimento e cria 

zonas evolutivas”. E ainda, afirma o autor, possibilita explicar as operações mentais que 

ocorrem na criança enquanto brinca, de inúmeras formas. 

Entende-se, portanto, que dentre as inúmeras formas de atuação do psicólogo no 

âmbito escolar, é primordial que o mesmo conheça de forma profunda como se dá o 

desenvolvimento infantil. Que sutilmente este profissional se integre na equipe escolar 

para juntos construir formas de trabalho singular, levando em conta todas as nuances da 

escola em que irá atuar, tendo no brincar uma das principais formas de ensinar, educar e 

desenvolver a criança. Não há uma receita pronta, é preciso conhecer a escola e a partir 

disso construir, oportunizar e positivar as formas de atuação de todos os envolvidos 

naquele contexto. 

 

CONCLUSÃO 
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A Escola exerce um importante papel no desenvolvimento humano, propiciando 

o exercitar das capacidades físicas, intelectuais e morais. Tendo como missão, preparar 

as crianças e os jovens para o convívio em sociedade de forma crítica e participativa na 

construção de uma realidade mais igualitária. Embora tenham ocorrido muitas 

mudanças em relação ao aperfeiçoamento do ensino, inovar em busca de uma educação 

de qualidade necessita da contribuição de seus atores, refletindo, e conscientizando-se 

sobre suas responsabilidades (AQUINO, 2011).  

O trabalho do Profissional da Psicologia nesse contexto, frequentemente se 

depara com situações adversas e desafiadoras.  

Seja em relação a definição da identidade profissional, condições de trabalho 

(cultura interna, estrutura física, resistências), ou mesmo incompatibilidades entre a 

formação recebida e as ações solicitadas nesta área. Deste modo, o Psicólogo Escolar 

deve estar em constante movimento de atualização e qualificação profissional, sem 

estagnar-se diante a realidade que atua (BARRETO, CALAFANGE, LIMA, 2017).  

É importante frisar que o psicólogo, para realizar um trabalho de maneira 

adequada, precisa estudar cautelosamente as relações que se dão no ambiente escolar, 

considerando as múltiplas causalidades que se inter-relacionam. Sua atuação visa 

intervir de modo a contribuir para a solução dos problemas existentes, a partir de uma 

visão sistêmica, que considere o contexto escolar e a comunidade ao seu entorno. Além 

de contribuir para a melhoria das relações entre a equipe de profissionais, professores e 

alunos, o fazer da Psicologia pode contribuir na superação das dificuldades 

ensino/aprendizagem através da adoção de inúmeras estratégias e recursos de 

intervenção psicológica (SANTOS, et al 2011). 
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Resumo 

O presente artigo foi realizado dentro da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Psicologia III, pelos acadêmicos do 10º período do curso de Psicologia da Faculdade de 

Pato Branco – FADEP. Trata-se de alguns aspectos da Psicologia Organizacional e as 

possíveis atuações do psicólogo em grandes e pequenas empresas, com o objetivo de 

descrever alguns aspectos da psicologia organizacional e compreender a atuação do 

psicólogo organizacional, foi realizado esse trabalho durante o semestre, embasado 

perspectiva Cognitivo-Comportamental. Sendo este de caráter qualitativo, teve como 

metodologia de investigação a revisão bibliográfica e estudo de campo, fundamentado a 

partir dos relatos de atuação das estagiárias no contexto organizacional, realizado nas 

empresas credenciadas. Participaram da pesquisa 03 empresas, entre os meses de julho e 

novembro de 2018. O presente artigo teve como objetivo, analisar como ocorre a 

atuação do psicólogo nas empresas de grande e pequeno porte e descrever alguns 

aspectos da psicologia organizacional. 

 

Palavras-chave: Psicologia Organizacional; Atuação do Psicólogo; Aspectos 
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Abstract   
The present article was carried out within the discipline of Supervised Internship in 

Psychology III, by the scholars of the 10th period of the Psychology course of the 

Faculty of Pato Branco - FADEP. It is about some aspects of Organizational 

Psychology and the possible actions of the psychologist in large and small companies, 

with the objective of describing some aspects of organizational psychology and 

understanding the performance of the organizational psychologist, was carried out this 

work during the semester, based Cognitive perspective -Comporary. Being this one of 

qualitative character, it had as research methodology the bibliographical revision and 

field study, based on the reports of performance of the interns in the organizational 

context, carried out in the accredited companies. Three companies participated in the 

study, between July and November, 2018. The objective of this article was to analyze 

how the psychologist works in large and small companies and to describe some aspects 

of organizational psychology.  

 

Keyword: Organizational Psychology; Psychologist's Performance; Aspects. 

 

 

Resumen  

El presente artículo fue realizado dentro de la disciplina de Etapa Supervisada en 

Psicología III, por los académicos del 10º período del curso de Psicología de la Facultad 

de Pato Branco - FADEP. Se trata de algunos aspectos de la Psicología Organizacional 

y las posibles actuaciones del psicólogo en grandes y pequeñas empresas, con el 

objetivo de describir algunos aspectos de la psicología organizacional y comprender la 

actuación del psicólogo organizacional, fue realizado ese trabajo durante el semestre, 

fundamentada perspectiva Cognitiva -Comportamental. Siendo éste de carácter 

cualitativo, tuvo como metodología de investigación la revisión bibliográfica y estudio 

de campo, fundamentado a partir de los relatos de actuación de las pasantes en el 

contexto organizacional, realizado en las empresas acreditadas. En el presente artículo 

tuvo como objetivo analizar cómo ocurre la actuación del psicólogo en las empresas de 

gran y pequeño porte y describir algunos aspectos de la psicología organizacional.  

 

Palabras clave: Psicología Organizacional; Actuación del Psicólogo; aspectos 

 

 

INTRODUÇÃO 

A psicologia organizacional surgiu associada a industrialização no final do 

século XIX e começo do século XX, principalmente nos países mais dominantes. 

Juntamente com o desenvolvimento da própria Psicologia enquanto campo de estudo e 

atuação em geral (NAGUEL, 2007).  

Inicialmente baseava seus estudos em procedimentos capazes de avaliar e 

selecionar militares e empregados para as indústrias emergentes. Contudo o período pós 

Guerras na primeira metade do século XX, expandiram-se as pesquisas frente aos testes 

psicológicos objetivando atender as solicitações de seleção e recrutamento (NAGUEL, 

2007) 
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Frente a essas demandas e com o decorrer das pesquisas, Naguel (2007) aponta à 

ampliação do âmbito de atuação com atividades de treinamento e estudo dos fatores 

ambientais que afetam o trabalho. Dentre essas pesquisas se destacam os incentivos 

financeiros, as relações interpessoais e de liderança, moral no trabalho, condições de 

trabalho e entre outras. Enquanto que as práticas de gestão desenvolveram-se na 

segunda metade do século XX, juntamente com o desenvolvimento tecnológico e a 

gestão de qualidade total, a cultura de aprendizagem e trabalho em equipe.  

Atualmente a Psicologia Organizacional engloba tanto o bem estar e a qualidade 

de vida dos funcionários, quanto a qualidade do serviço prestado, visando manter ou 

melhorar os índices produção. Assim como afirma Zanelli (et al., 2014):  

A preocupação com as organizações (produtividade, qualidade, 

competitividade), com a gestão (modelos de gestão de pessoas, políticas 

de pessoal) e com os trabalhadores (em termos de saúde, bem-estar e 

qualidade de vida) de uma forma integrada, como fenômenos articulados 

em uma complexa rede de multideterminados recíprocas, é o que define o 

campo no momento presente (ZANELLI et al., 2014, p. 560).  

 

Este artigo tem por objetivo descrever algumas das possíveis atuações do 

profissional de Psicologia no âmbito organizacional ou do trabalho, baseando-se nos 

relatos de experiência dos acadêmicos (estagiários) do 10° período de Psicologia da 

Faculdade de Pato Branco - FADEP, com parte da disciplina de estágio supervisionado 

em Psicologia III. O estágio foi realizado em duas empresas de grande porte no estado 

de Santa Catarina, sendo uma delas multinacional, e uma empresa de pequeno porte no 

estado do Paraná. 

 

AS POSSÍVEIS ATUAÇÕES DO PSICÓLOGO EM GRANDES E PEQUENAS 

EMPRESAS 

A psicologia organizacional é uma área da psicologia inserida no contexto do 

trabalho e vinculada as atividades administrativas. Dentre as metas dessa área prioriza-

se o desenvolvimento do trabalhador enquanto pessoa, através de mudanças planejadas 

e participativas, onde o homem possa aos poucos inserir-se nas relações de grupo, 

enquanto que ao grupo cabe inserir-se nas relações organizativas (ZANELLI, 2009). 

No contexto organizacional o psicólogo pode realizar tarefas de três aspectos 

que levem em consideração a extensão, a amplitude e a profundidade do trabalho a ser 

executado. Desse modo pode atuar em um “plano técnico”, onde utiliza instrumentos e 

procedimentos para executar tarefas de modo sistemático e pré-estabelecido. Em um 

“plano estratégico” onde o psicólogo formula táticas de ação juntamente com a equipe e 
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em um “plano político” onde faz parte da equipe que formula as políticas globais da 

organização (NAGUEL, 2007). 

Assim as atividades profissionais do psicólogo organizacional e do trabalho 

definem o seu papel dentro da organização. Portanto é de suma importância discutir 

essas possibilidades de atuação, para então pensar em novas formas de inserção e novos 

modelos capazes de atender as necessidades e transformações de um campo em 

constante crescimento (ZANELLIet al., 2014). 

A literatura científica levanta um conjunto de atividades potenciais e desejáveis para quem atua na área, 

algo que necessariamente não encontra espaço na forma como as organizações se estruturam e como 

definem o papel que o psicólogo desempenha nesse espaço (ZANELLI et al., 2014, pg. 569). 

 

Zanelli (2009) afirma que o psicólogo deve ser capaz de aprender, desenvolver e 

aplicar os conhecimentos da ciência psicológica, ou seja, deve analisar criticamente o 

contexto em que atua e utilizar os conteúdos dos quais julga pertinentes para sustentar a 

prática. Sendo que o objetivo do psicólogo organizacional é contribuir para uma relação 

empregado-empregador com a maior constância possível. 

A seguir serão descritas as atividades e possibilidades de atuação do psicólogo 

organizacional, buscando emitir uma compreensão acerca da área e salientar a 

importância de guardar as relações com outros campos e profissionais. Porque não se 

deve conduzir as atividades de maneira isolada e buscando um objetivo específico, 

tratando os campos como fragmentados e em conflito. A psicologia organizacional ou 

do trabalho é uma unidade que se interliga as demais dentro da organização (ZANELLI 

et al., 2014). 

 

Comportamento Organizacional:  

Entendido por Chiavenato (1998) como o comportamento humano nas 

organizações, sendo que o ser humano visto como recurso, ou seja, “portador de 

habilidades, capacidades, conhecimentos, motivação de trabalho, comunicabilidade 

etc.”, mas também “portador de características de personalidade, expectativas, objetivos 

pessoais, histórias particulares etc.” (CHIAVENATO, 1998, p. 99).  

Frente ao comportamento organizacional o psicólogo pode desenvolver: 

diagnóstico de clima e de cultura organizacional, pesquisas sobre satisfação, 

comprometimento e  envolvimento no trabalho, atuar sobre processos grupais e relações 

interpessoais, dinâmica de interação nas equipes de trabalho, relações líder/gestor e 
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trabalhadores, modelos de motivação no trabalho, produtividade, desempenho 

individual, grupos e organização, rotatividade, turnover, absenteísmo, diagnóstico e 

manejo da diversidade da força de trabalho (ZANELLI et al., 2014,p. 569).  

 

Desenho Organizacional 

De acordo com Araújo (2006) associa-se ao desenvolvimento organizacional e 

possibilita um ambiente de melhoria na comunicação, interação e tomada de decisão 

frente aos setores, objetivando alcançar as metas e resultados frente à melhorias no 

desempenho de tarefas.  

Complementando essas informações, Zanelli (et al., 2014) cita como atribuições 

do psicólogo frente ao desenho organizacional: 

 Analise de cenários; 

 Planejamento estratégico; 

 Design organizacional; 

 Modelos de gestão; 

 Analise dos ambientes organizacionais; 

 Diagnósticos organizacionais;  

 Arranjos flexíveis de trabalho; 

Zanelli (et al., 2014, pg. 569). 

 

Consultoria Organizacional:  

Onde a atuação do psicólogo consiste em disponibilizar assessoria e consultoria 

para diferentes organizações, como empresas, cooperativas, ONGs, sindicatos. 

Objetivando diagnósticos, intervenções e mudanças organizacionais (ZANELLI et al., 

2014).  

 

Saúde, segurança e higiene no trabalho 

Que consiste num trabalho de prevenção de doenças e acidentes, com olhar 

específico à um ambiente de trabalho capaz de garantir saúde física e psicológica dos 

colaboradores (CHIAVENATO, 2010). 

Dentre as possibilidades de atuação do psicólogo nesse quesito, Zanelli (et al., 

2014) cita o desenvolvimento de programas de ajustamento, bem-estar e qualidade de 

vida no trabalho, de segurança e prevenção de acidentes, assistência psicossocial, 
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realização de diagnósticos de saúde e adoecimento do trabalhador, identificação de 

fatores do trabalho, da organização e da gestão propiciadores de adoecimento, trabalho 

com distúrbios de origem ergonômica, além do diagnóstico e manejo do estresse. 

 

Gestão de pessoas e Recursos Humanos 

As organizações, então, passaram a investir na qualificação contínua de seus 

recursos humanos, promovendo ações de valorização mais próximas dos indivíduos que 

executam o trabalho, por exemplo, de satisfação, com o objetivo de maximizar o 

desempenho dos mesmos, nesse sentido podemos observar a importância do psicólogo 

integrar essa organização. 

Nos dias de hoje, as organizações têm sido desafiadas a uma constante 

modernização e adequação a um novo contexto produtivo, seja no plano tecnológico 

e/ou no de gestão de pessoas. Neste sentido, a avaliação da satisfação do quadro 

funcional é um dos termômetros que aponta a qualidade da gestão, que inevitavelmente 

desemboca na qualidade ou quantidade de produção. 

Com as novas características do terceiro milênio as organizações bem-sucedidas 

não mais administram recursos humanos, nem mais administram as pessoas, pois isso 

significa tratá-las como agentes passivos e dependentes (CHIAVENATO, 2004). 

Isso corresponde a tratá-las como agentes ativos e proativos dotados de 

inteligência e criatividade, iniciativa e decisão, habilidades e competências e não apenas 

de capacidades manuais, físicas ou artesanais. As pessoas não são recursos que a 

organização consome e utiliza e que produzem custos. (CHIAVENATO, 2004, P. 18). 

Segundo Paschoal (2006, p.4) “atualmente, o talento é o recurso estratégico mais 

valorizado”. O talento, o conhecimento e habilidades também fazem parte do 

patrimônio de uma organização e não somente o seu patrimônio físico, é o chamado 

capital intelectual da organização. 

Para Schermerhorn (1999, p.28) os ventos da mudança têm trazido uma clara 

ênfase sobre a importância do aprendizado organizacional. As organizações devem ser 

capazes de mudar de forma constante e positiva. O que não pode ser diferente para nós, 

membros das organizações e da sociedade, precisamos nos esforçar para ter um 

desenvolvimento pessoal contínuo. 

As pessoas são elementos importantes e impulsionadores da organização, 

possuem um incrível dom de crescimento, aprendizagem e desenvolvimento, itens 
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indispensáveis a sua constante renovação e competitividade em um mundo pleno de 

mudanças e desafios. 

As pessoas são os parceiros da organização e os únicos capazes de conduzi-la à 

excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem investimentos na 

organização – como esforço, dedicação, responsabilidade e comprometimento – na 

expectativa de colherem retornos desses investimentos – como salários, incentivos, 

crescimento profissional, carreira, etc. (CHIAVENATO, 2004, P. 18) 

De acordo com Chiavenato (1999, p. 132) existem três condições principais para 

que as recompensas possam funcionar adequadamente: 

“1. Precisam ser percebidas claramente como suficientemente grandes a fim de 

justificarem o esforço adicional necessário para consegui-las. 

2. Precisam ser percebidas como diretamente relacionadas ao desempenho 

solicitado e ser concedidas imediatamente após o desempenho. 

3. Precisam ser percebidas como equitativas pela maioria dos membros do 

sistema, muitos dos quais não as receberão.” 

O responsável por fazer isso acontecer é o setor de gestão de pessoas. As 

organizações passaram a ver as pessoas como parceiras do negócio da empresa, seres 

dotados de conhecimentos, inteligência, habilidades que ajudam a organização a atingir 

seus objetivos e metas. 

A gestão de pessoas se caracteriza pela interação entre o ambiente interno e 

externo da organização. Passa-se a ver as pessoas como parceiras da organização, pois 

são o bem mais precioso de uma empresa, que é o Capital Humano, que nada mais são 

que pessoas que a compõe. 

Para Fischer (2002, p. 12) entende-se por modelo de gestão de pessoas a maneira 

pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano 

no trabalho. Para isso, a empresa se estrutura definindo princípios, estratégias, políticas 

e práticas de gestão. Através desses mecanismos, implementa diretrizes e orienta os 

estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela trabalham. 

A modernidade e os avanços das últimas décadas têm levado as organizações a 

buscarem novas formas de gestão com o intuito de melhorar o desempenho, alcançar 

resultados e atingir a missão institucional para o pleno atendimento das necessidades 

dos clientes. Nota-se também que o sucesso das organizações modernas depende, e 

muito, do investimento nas pessoas, com a identificação, aproveitamento e 

desenvolvimento do capital intelectual. 
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A gestão de pessoas deve formar e consolidar equipes internas produtivas e 

comprometidas com a estratégia e as metas da empresa, utilizando adequadamente 

processos seletivos, atividades de treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

habilidades individuais, otimizando recursos e investimentos, com o objetivo de 

maximizar os lucros. Monitorar todos estes elementos faz parte da rotina de 

gerenciamento dos indicadores de RH que demonstram se o investimento em pessoas 

trouxe ou não retornos financeiros para o negócio. 

Integra ainda o modelo de gestão de uma organização o estilo de gestão dos 

gerentes diretos das equipes de trabalho, ou seja, a maneira pela qual o gestor atua ao 

estabelecer limites ou estimular determinados padrões de comportamento. 

De acordo com Albuquerque (2002, p. 39) existem duas estratégias básicas de 

recursos humanos – estratégia de controle e estratégia de comprometimento das pessoas 

com os objetivos organizacionais – que se contrapõe. Trata-se de diferentes filosofias de 

administração, que dão origem a estratégias e a estruturas diferenciadas. 

Na estratégia de controle, os empregados são vistos como números, custos e 

fator de produção, que para desempenhar bem as funções devem ser mandados e 

controlados. Na estratégia de comprometimento, as pessoas são consideradas parceiros 

no trabalho, nos quais a empresa deve investir para conseguir melhores resultados 

empresariais. (ALBUQUERQUE, 2002, P. 39). 

 Essa estratégia baseia-se no pressuposto de que o comprometimento dos 

colaboradores está intimamente relacionado com o aumento de desempenho. A questão 

assume maior relevância no caso da “estratégia de comprometimento” das pessoas com 

os objetivos organizacionais, na medida em que a participação no processo de 

formulação estratégica se torna condição crucial para a obtenção do comprometimento. 

 A busca do comprometimento das pessoas é uma jornada permanente na qual se 

busca, de forma contínua, fazer com que as pessoas se superem a todo momento e sejam 

percebidas de forma positiva. Sendo assim, as atitudes dos colaboradores nas 

organizações são importantes, porque afetam o comportamento no trabalho. 

 Segundo Robbins (2010, p. 67) encarar as atitudes como compostas de três 

componentes – cognição, afeto e comportamento – é muito útil para compreender sua 

complexidade e as relações potenciais entre atitudes e comportamento. 

As atitudes importantes são aquelas que refletem valores fundamentais, interesse 

próprio ou identificação com indivíduos ou grupos que valorizamos. Essas atitudes 

tendem a mostrar uma forte relação com nosso comportamento. 
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A maior parte das pesquisas na área de comportamento organizacional 

(ROBBINS, 2010, p. 69) tem focalizado três tipos de atitudes: satisfação com o 

trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional. 

Uma pessoa que tem alto nível de satisfação no trabalho apresenta sentimentos 

positivos com relação a ele, ao passo que alguém com um nível baixo de satisfação 

apresenta sentimentos negativos. 

 

MÉTODO 

Baseando-se na análise sobre a temática de interesse elucidada, o presente artigo 

foi pautado nas possíveis atuações do psicólogo em grandes empresas e algumas 

informações acolhidas através da realização do estágio em empresas da região sudoeste 

do PR. Para tal objetivo, as estagiárias foram as empresas semanalmente onde 

possibilitou-se o treino e a prática nas instituições conveniadas. 

As coletas dos dados utilizados para análise partiram de vistas semanais nas 

empresas, que ocorreram no período de Julho a Novembro de 2018 realizado por seis 

estagiários do grupo de supervisão orientados pela professora Franciele Dalla Costa, 

sendo que essa coleta foi realizada a partir da análise das empresas e bibliográfica. 

No presente estudo foram consideradas as principais atuações que que o 

psicólogo desenvolve no contexto empresarial e do trabalho.  

 

DISCUSSÃO E ANALISE 

A oportunidade de atuação enquanto estagiários em Psicologia foi vivenciada e 

experenciada de formas bastante diversas, uma das variáveis envolvidas nessa 

diversidade era o espaço de atuação e expectativas depositadas na figura do psicólogo 

por parte da empresa empregadora. 

O estágio em Psicologia dentro de uma multinacional com aproximadamente 3,5 

mil colaboradores, trouxe uma visão diferente da atuação do psicólogo em relação às 

expectativas geradas pela literatura. Dentro de uma empresa tão grande, a necessidade 

de organização gera uma setorização, onde cada necessidade visualizada é assistida por 

algum responsável. 

Visto que é impossível atender todas as demandas por uma única pessoa, cada 

profissional organiza sua rotina e propõe soluções para seu setor de atuação.  

Como por exemplo, treinamentos; estes são imprescindíveis em uma 

organização, e dependendo da finalidade do treinamento, é destinado um responsável 
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com conhecimento técnico e teórico na área emergente. Treinamentos de segurança, são 

responsabilidade da Equipe de Segurança do Trabalho; Boas Práticas de Fabricação são 

de responsabilidade da equipe de Qualidade e temas mais gerais, pouco difundidos, 

como Treinamento de Feedback, são responsabilidade da supervisora de R&S. 

Temas como qualidade de vida e campanhas internas possuem um setor 

responsável por sua organização. Grandes práticas e políticas cabem aos gestores. 

Enfim, cada setor possui suas responsabilidades e atribuições. 

Quanto a desenhos de cargos, estratégias em relação a turnover e absenteísmo e 

planejamento de novas vagas, atualmente são responsabilidade dos gestores que atuam a 

nível de América Latina, ou seja, são pensados fora da empresa. 

Quanto ao papel do psicólogo nestes espaços, cabem práticas dentro do 

Recrutamento e Seleção, como entrevistas, aplicação de testes, organização de 

processos seletivos e Integração, ou seja, atribui-se ao profissional a responsabilidade 

desde a atração de novos colaboradores até estes serem encaminhados para contrato. 

Integração refere-se ao treinamento oferecido aos novos colaboradores, 

objetivando disponibilizar recursos de apoio, aculturação e estabelecimento de 

expectativas diante dos mesmos. Ademais, em casos pontuais, o psicólogo pode ser 

requisitado frente a dificuldade com o novo colaborador ainda em período de 

experiência. 

Ou seja, muitas das atribuições, competências e espaços de atuação que podem 

ser ocupados pelo psicólogo, neste espaço ocorrem, porém não assumidas pela figura 

deste profissional. 

Mesmo quanto ao setor de R&S que trata-se do único espaço que agrega 

psicólogos, a supervisora da área possui forma diferente da Psicologia, porém devido a 

sua experiência em campo foi destinada ao cargo. 

Como se pode supor, diante da revisão bibliográfica apresentada acima, foram 

depositadas muitas expectativas por parte da estagiária, está acreditando que durante seu 

período de estágio seria oportunizada a atuação em todas os temas abordados em 

literatura. Diante da realidade, e do pontual contexto no qual a Psicologia trabalha neste 

campo, houveram frustrações e constante sentimento de que poderia ser melhor 

aproveitada sua figura. 

As atuações da estagiária foram tão pontuais quanto às das psicólogas 

contratadas, visto que as mesmas também não possuem liberdade e autonomia em uma 

grande gama de possibilidades de atuação, mas estão restritas ao setor de R&S. 
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Outro espaço de atuação foi uma empresa de médio porte, da área alimentícia, 

situada na cidade de São Lourenço do Oeste, no estado de Santa Catarina. Possui cerca 

de 700 funcionários diretos e atua no mercado há cerca de 30 anos. A empresa conta 

com apenas um psicólogo atuando no setor do RH, o qual é responsável pelo 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. 

No que se refere ao recrutamento e seleção, a psicóloga conta com anúncios 

online, indicações de funcionários da empresa, entrevistas, testes psicológicos e 

observações. Vale ressaltar que, a princípio, a empresa busca oportunizar seus 

colaboradores quando surgem vagas. 

Ao receber currículos, a psicóloga os analisa e classifica de acordo com o setor 

pretendido, tais como administrativo, RH, financeiro, comercial, manutenção, produção 

e os arquiva em pastas, sejam online ou físico. Ao surgir uma vaga, a mesma seleciona 

os currículos que mais atendem as necessidades do perfil do cargo solicitado, 

considerando as exigências do setor, e agenda entrevista e/ou avaliação Psicológica. 

Dependendo para qual setor será a vaga, o supervisor deste acompanha a psicóloga na 

entrevista para auxiliá-la em questões referentes à atividades específicas da função. 

Para cargos que podem oferecer algum risco ao funcionário, a psicóloga realiza 

avaliação psicológica, utilizando-se de instrumentos como testes e entrevistas. Estes são 

agendados de acordo com a demanda do setor e para cargos na produção, todas as 

entrevistas são realizadas uma vez na semana. 

Outra função realizada pela psicóloga, diz respeito ao treinamento de integração. 

Estes ocorrem uma vez na semana, a psicóloga é responsável por apresentar a empresa 

aos novos colaboradores, sua história, visão, missão e valores. Discorrer sobre os 

benefícios e obrigações dos colaboradores. 

Ainda, o estágio supervisionado em Psicologia dentro de uma empresa da área 

de implementos agrícolas de pequeno porte, com aproximadamente 65 funcionários, 

possibilitou que as práticas psicológicas dentro do âmbito do trabalho pudessem ser 

vistas de uma forma mais ampla. 

 A empresa está situada na cidade de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, com 

cerca de 20 anos no mercado. Atualmente, a empresa não dispõe de psicólogo, sendo a 

analista de RH responsável por efetuar o recrutamento e seleção. Dentro dessa 

perspectiva, quando se fala na atuação do psicólogo na área organizacional, é 

importante ressaltar que as demandas atendidas por este profissional variam muito de 

acordo com o porte da empresa. 
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No que diz respeito às atividades desenvolvidas pelo psicólogo dentro da 

instituição organizacional de pequeno porte referida, pode-se citar, por exemplo, o 

desenvolvimento de estratégias que visem a motivação dos colaboradores. Para tal, a 

responsável pelo setor de RH da empresa sugeriu a ideia da criação de uma Avaliação 

de Desempenho; dessa forma, ao obter dados mensuráveis acerca do engajamento dos 

colaboradores, o psicólogo pode trabalhar na criação de formas de bonificação aos 

funcionários destaque, não somente financeiras, mas também voltadas ao 

reconhecimento do trabalho desempenhado pelo colaborador. 

 Com isso, as estagiárias de psicologia sugeriram como forma de bonificação o 

direito a um almoço com um acompanhante, ou até mesmo um jantar com o diretor 

geral da empresa; reconhecimento em público na festa de aniversário do colaborador; a 

oportunidade de escolha do período de férias pelo próprio funcionário, ou então direito a 

um dia de folga, quando o empregado julgar necessário.  

É importante ressaltar que para a criação da Avaliação de Desempenho, faz-se 

necessário a que metas diárias de produtividade sejam estabelecidas; como a empresa 

não havida desenvolvido metas de produtividade, a Avaliação de Desempenho será 

elaborada a partir da criação das mesmas. 

Quantos aos setores da empresa, no nível administrativo, a mesma é constituída 

pelo Comercial, Financeiro, Faturamento, Recursos Humanos, T.I. Contabilidade e 

Compras.  

Quanto ao nível operacional, os cargos são constituídos por Soldador, Pintor, 

Expedição, entre outros cargos referentes à produção. Em ambos os setores, o psicólogo 

pode atuar de forma a desenvolver estratégias que visem a qualidade de vida e bem estar 

no ambiente de trabalho. Para tal, pode-se realizar momentos de escuta/orientação 

psicológica, aplicação de testes (atenção, produtividade, entre outros), descrição de 

cargos, entrevistas, aplicação de dinâmicas, pesquisa de clima organizacional, etc. 

Ainda, dentro das possibilidades de contribuição da Psicologia na área 

organizacional, uma das atividades em que o psicólogo pode contribuir de maneira 

significativa é a integração dos novos colaboradores. Quando um novo colaborador é 

admitido pela empresa, é de extrema importância que alguém o acompanhe 

apresentando a história dessa organização, sua estrutura, quais são a missão, visão e 

valores, políticas internas, setores e o que se espera do indivíduo enquanto colaborador. 

Tendo em vista que a empresa aqui referida é de pequeno porte e com baixa 

rotatividade, as contratações são realizadas esporadicamente, não sendo necessário, 



254 
 

portanto, uma reunião de integração, como acontece em empresas de médio a grande 

porte.  

Dentro disso, o psicólogo pode atuar de forma a propiciar acolhimento ao novo 

colaborador, além de auxiliá-lo na criação de vínculo com a empresa. Ainda, o 

psicólogo pode deixar claro que estará disponível para realizar momentos de escuta e/ou 

aconselhamento psicológico sempre que surgir necessidade (vinda do próprio 

colaborador ou não), a fim de auxiliá-lo frente à dificuldades oriundas do trabalho. É 

importante frisar que ao surgirem demandas pessoais, o psicólogo poderá estar 

realizando encaminhamentos para atendimento psicoterapêutico individual, já que a 

atuação deste profissional nessa área exige foco nas demandas organizacionais. 

Durante o estágio supervisionado, as estagiárias realizaram momentos de escuta 

com alguns colaboradores. A necessidade deste momento surge pela solicitação de 

outros setores, onde os mesmos percebem o desempenho decaindo e situações de 

conflitos entre os próprios colaboradores, situações estas que comprometem a 

produtividade da empresa, a qualidade na execução das tarefas e afetam negativamente 

o clima organizacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se então concluir que as empresas, a cada ano que passa, estão procurando 

buscar novas formas de gestão, com o intuito de melhorar o desempenho, alcançar 

resultados, atingir a missão da empresa e alcançar a satisfação dos funcionários dentro 

da organização. 

Quanto a atuação do Psicólogo no contexto organizacional, a partir das 

experiências vivenciadas em empresas com características diversas, é perceptível a 

maior atuação e autonomia do psicólogo em empresas de pequeno porte. Ao contrário 

do que pode-se supor num primeiro momento, empresas maiores de fato possuem mais 

recursos e colaboradores engajados no desenvolvimento humano, todavia nem sempre 

estas atuações são realizadas por psicólogos. 

Pelo contrário, as práticas descritas na revisão bibliográfica já existem e 

possuem equipes responsáveis por sua organização e planejamento. 

Já em empresas de pequeno porte, talvez por possuírem uma gestão um pouco 

mais centralizada, as atividades desempenhadas pelo psicólogo é feita com uma certa 

“exclusividade”, principalmente pelo fato de que o número de colaboradores é reduzido, 

havendo, portanto, menores distribuições de tarefas; nesse sentido, o psicólogo poderá 
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voltar a atenção para os conflitos entre funcionários, nível de motivação, entre outros 

fatores subjetivos de uma forma mais próxima,  já que em empresas de pequeno porte 

não existem equipes responsáveis por organização e planejamento; o contato entres 

setores e colaboradores ocorre de forma mais direta. 

De qualquer forma, o trabalho de uma pessoa é mais do que organizar papéis, 

programar um computador, atender clientes ou vender produtos. O trabalho requer a 

convivência com colegas e superiores, a obediência às regras e políticas 

organizacionais, o alcance de padrões de desempenho, a aceitação de condições de 

trabalho geralmente abaixo do ideal e outras coisas do gênero, por isso é de suma 

importância as atividades desenvolvidas pelo psicólogo na empresa. 

Portanto, o segredo para as organizações é manter os seus colaboradores numa 

relação de verdadeira parceria de ganhos mútuos, pois se quisermos pensar na empresa 

hoje e no futuro é preciso entender que para que a organização atinja os seus objetivos e 

lucros desejados, isso dependerá do trabalho realizado com e por meio das pessoas. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo observar a importância do trabalho em grupo com 

adolescentes institucionalizados, onde membros de um mesmo convívio diário, trazem 

aspectos de seu cotidiano a serem trabalhados. Trata-se de um estudo de caso, onde 

ocorreram encontros semanais com adolescentes destituídos do poder familiar devido a 

diferentes fatores, como a pobreza, que muitas vezes vem acompanhada da negligência, 

de maus-tratos, alcoolismo e abuso sexual, onde, seus direitos foram violados, mas, os 

mesmos seguem institucionalizados. Abrange, inicialmente, uma apropriação das 

demandas apresentadas por cada indivíduo, para que posteriormente se trabalhasse em 

maior amplitude com o grupo.  

 

Palavras-chave: Adolescência, grupo, psicologia. 

Abstract 

The purpose of the following article is to observe the importance of group work with 

institutionalized adolescents, where members of a same daily life bring aspect of their 

lives to be worked on. It is about a study case, where weekly meetings happened with 

adolescents deprived from the family power due of so many factors, as poverty, often 

coming with neglect, maltreatment, alcoholism and sexual abuse, where, their rights 

were violated, although institutionalized. It covers, initially, an appropriation of the 
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demands presented by each individual, so that later it became possible to work in a 

greater amplitude with the group.  

 

Keywords: Adolescence, group, psychology.  

 

INTRODUÇÃO 

Nesse presente artigo, propomo-nos, com base na experiência do Estágio 

Supervisionado em Psicologia II, apresentar o atendimento psicológico em grupo com 

crianças e adolescentes institucionalizados, no qual, se utilizou de várias atividades e 

técnicas para a realização das intervenções.  

O atendimento em grupo, tem como objetivo a constituição de vínculo, para 

que assim, haja a aceitação do outro como um sujeito pensante, facilitando o processo 

de interação e aprendizagem de modo ativo e participativo. Além disso, tem como 

objetivo trabalhar as demandas que aparecem no decorrer dos atendimentos e as 

apresentadas pelos integrantes do grupo. As intervenções são realizadas de forma 

lúdicas e interativa.  

Podemos dizer que com o atendimento psicológico em grupo, o psicólogo 

ganha certa vantagem, pois em cada encontro um tema diferente é abordado, 

surpreendendo o psicólogo e os integrantes, os afetando de diferentes maneiras. E é 

justamente esse o ponto que torna a psicoterapia em grupo tão importante. Quando 

somos expostos, precisamos nos posicionar e ter atitude frente a situação, mostrando 

quem somos no âmbito fora dali, com as outras relações. Após algum tempo, cada 

membro desse grupo se sente pertencente e aprofunda as relações e fortifica identidades 

e semelhanças, sendo de extremo desconforto quando novos membros chegam, pois 

tem-se a sensação de ter que modificar sua forma de interação para evitar exposição 

(CAMASMIE, 2012).  

No caso das crianças e adolescentes institucionalizados, podemos perceber 

comportamentos antissociais, ligados a situação de privação que se encontram dentro do 

abrigo, onde devido à falta de suporte fraterno encontram dificuldade de elaborar um 

desenvolvimento emocional, os levando a práticas de roubo, agressão e desordens, para 

serem percebidos (WINNICOTT, 2000).  

Rocha e Recondo (2003), ressaltam que alguns estudos que avaliaram as 

crianças e adolescentes vítimas de maus tratos apresentam impulsividade, 
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hiperatividade, transtornos de conduta, problemas de aprendizagem, ansiedade, 

depressão e abuso de substâncias, além de alto índice de risco de suicídio.  

Nesse sentido, quanto ao atendimento do psicólogo na instituição de 

acolhimento, o mesmo deve ser flexível e paciente, para respeitar as dificuldades de 

nova vinculação que os adolescentes possuem e a falta de confiança que irão 

demonstrar. Já, outras vezes, farão uso da transferência, da carência e baixa autoestima. 

Por isso, se torna de suma importância a criação de vínculos, o sigilo e a demonstração 

de apreço e cuidado com os adolescentes, que sofreram perdas e não conseguiram fazer 

suas escolhas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Aspectos referentes ao acolhimento institucional  

O abandono e o afastamento de crianças e adolescentes de suas famílias são 

muitas vezes considerados fenômenos contemporâneos responsabilizados pela 

modernidade, desestrutura familiar e problemas de ordem social dos tempos atuais. 

Porém, podemos perceber, através do retrospecto histórico, que orfanatos, abrigos, 

casas-lares, unidades de acolhimentos etc., são denominações comuns utilizadas há 

muito tempo para designar instituições que recebem crianças e adolescentes com 

direitos violados e que são afastados da convivência com seus familiares ou 

responsáveis (KREUZ, 2012).  

O autor ainda ressalta, que as causas para o acolhimento de crianças e 

adolescentes são inúmeras, sendo que dentre elas podemos destacar a pobreza, que 

muitas vezes vem acompanhada da negligência, de maus-tratos e alcoolismo.  

Outros autores como Fávero, Vitale e Baptista (2008), pontuam que quando há 

uma violência, é obrigação do estado e da sociedade interferir para que essa criança ou 

adolescente seja afastada do agressor. É importante lembrar, que deve ter-se um cuidado 

quanto ao afastamento físico e quanto a revitimização, para que essa vítima não 

relembre de forma dolorosa a violência vivenciada.  

Segundo o Art. 7º do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente):  

A criança e ao adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  

É visto que o acolhimento institucional é um meio utilizado para enfrentar o 

problema de abandono e maus cuidados para com as crianças e adolescentes nos atuais 
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dias. A instituição deve considerar o fato de que, o rompimento dos vínculos afetivos é 

um processo difícil, sendo normal ocorrer dor, angústia e medo por parte das crianças e 

adolescentes, além de haver a adaptação às regras da vida institucional. 

Deve proporcionar proteção e possibilitar oportunidade de participação na vida 

da comunidade, como escolas, áreas de lazer, centro médicos, quadras esportivas, dentre 

outras (NUNES, SANTOS, MARTINS, & MONTEIRO, 2010).  

 A passagem por uma instituição de acolhimento é uma marca dolorosa na vida 

das crianças e adolescentes, pois os motivos que os levam lá são dolorosos, além de 

ocorrer, muitas vezes, o rompimento definitivo com sua família, mostrando a 

assustadora possibilidade de ficar sozinho (ARPINI, 2003).  

Morais e cols. (2004) e Yunes e cols. (2004) enfatizam que, quando uma 

criança passa a infância longe do convívio familiar e quando ocorre permanência 

prolongada em instituições, há riscos e prejuízos eminentes, tanto para a saúde física 

como a saúde mental.  

A criança passa a viver em um meio extremamente coletivizado, onde:  

Todas as atividades são realizadas na companhia imediata de um grupo 

relativamente grande de pessoas, todas elas são tratadas da mesma forma e obrigadas a 

fazer as mesmas coisas em conjunto... Todas as atividades diárias são rigorosamente 

estabelecidas em horários... toda a sequência imposta de cima, por um sistema de regras 

formais explícitas de um grupo de funcionários (CAMPOS, 1984, p. 20).  

Nogueira (2004) destaca que nessas circunstâncias, a criança demanda que os 

cuidadores compreendam seus gostos, interesses, capacidades e dificuldades como algo 

subjetivo e que orienta seu comportamento.  

 

2.2 Aspectos emocionais dos adolescentes institucionalizados  

É importante ressaltar, que quando se refere aos vínculos e laços afetivos 

construídos nas unidades de acolhimento, pode-se perceber, que segundo Kreuz (2012), 

são frágeis, instáveis e temporários, principalmente onde se concentra muitas crianças. 

Alguns acabam retornando para as famílias ou são encaminhados para famílias 

substitutas, enquanto outros permanecem ou ficam transitando entre instituições.  

Sávio Bittencourt (2010) destaca:  

Nós somos seres alimentados pelo afeto. Ele é o combustível essencial para 

nossa formação. Somos seres mais seguros quando fomos amados em nossa infância de 

uma maneira explícita. A bem-querência nos permite ousar os primeiros passos e nos 
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ampara nas explorações do desconhecido, que são tão importantes para a formação do 

nosso caráter.  

Assim, toda e qualquer noção de vínculo provém de uma relação com o outro, 

que é de suma importância para o desenvolvimento da personalidade, que assim está 

baseado na inquestionável sentença de que isso não o impeça de uma qualidade do 

vínculo (ZIMERMAN, 2010).  

Por ora, a preocupação do adolescente em encontrar um papel social acaba 

provocando uma confusão de identidade, onde, essa preocupação com a opinião do 

outro, faz com que esse adolescente modifique seus comportamentos, modelando sua 

personalidade, sendo muitas vezes por tempos curtos, seguidos de uma transformação 

física. Afirma, que o ser humano, se mantém em modo de defesa muitas vezes para 

sobreviver. Assim, nessa confusão de identidade o adolescente se sente vazio, isolado, 

muitas vezes ansioso, pensando em sua incapacidade de se encaixar na vida adulta, 

levando a regressão muitas vezes. Também pode acarretar uma projeção de suas 

tendências, mas a confusão de identidade pode ter um bom desfecho, em meio ao 

conflito, quanto melhor tiver resolvido suas crises anteriores, mais possibilidade terá de 

alcançar a estabilização da identidade. Quando esta estiver firme, será capaz de ser 

estável com os outros, conquistando a lealdade e a fidelidade de si, com suas 

finalidades, conquistando sua identidade contínua (ERIKSON, 1998). 

Os conceitos morais, de acordo com Sapiro (s.d.), se estruturam baseados nas 

experiências de relações interpessoais, através de uma rede de laços afetivos, 

geralmente produzido na família. Quando uma criança é inserida em uma instituição de 

acolhimento afastada de sua família por força da lei, há um brusco rompimento com 

seus vínculos anteriores, que serviam como um referencial para a criança.  

Desta forma, os adolescentes institucionalizados tendem a ter narrativas 

pautadas por emoções negativas e, para não as confrontar, evitam retratar determinados 

comportamentos, construindo narrativas pautadas por comportamentos de aceitação e 

emocionalmente neutros (CRITTENDEN, 1992). Quando a realidade gera dor e 

sofrimento, as narrativas podem revelar alguns mecanismos de defesa utilizados para 

manter inconscientes os eventos provocadores de emoções negativas (CLYMAN, 

2003). 

Grande parcela da população vive em instituições, muitas vezes desde os 

primeiros anos de vida. Em alguns casos, não raros, permanecem por muitos anos 

nessas instituições até atingir a maioridade. Milhares de crianças e adolescentes 
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continuam vivendo em instituições de acolhimento, sendo esquecidas pelas famílias, 

pela sociedade e pelo Estado (KREUZ, 2012).  

Segundo Mônica Rodrigues Cuneo (s.d): 

A institucionalização prolongada impede a ocorrência de condições 

favoráveis ao bom desenvolvimento da criança. A falta de vida em 

família dificulta a atenção individualizada, o que constitui obstáculo ao 

pleno desenvolvimento das potencialidades biopsicossociais da criança. A 

submissão a rotinas rígidas e o convívio restrito às mesmas pessoas 

comprometem o sadio desenvolvimento das crianças, além de limitar suas 

possibilidades e oportunidades de desenvolver relações sociais amplas e 

diversificadas. A dinâmica institucional aprisiona a criança e não a 

protege da angústia de, mais tarde, enfrentar o mundo externo, que lhe 

afigura misterioso desconhecido. 

Podemos perceber que o preconceito para com as crianças e adolescentes 

institucionalizados ainda é grande, principalmente quando a institucionalização é 

prolongada. De acordo com Sant’Ana (2005, p. 62): “preconceito é uma opinião 

preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação [...]. Ele pode ser definido 

também, como indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas 

estigmatizadas por estereótipos.”  

O preconceito se expressa por meio de valores, ideias ou pensamentos pré-

moldados, sendo assim de ordem subjetiva, que se transforma em ações remetentes ao 

conceito de discriminação (FRANCISCO JUNIOR, 2008). 

Para SANT’ANA (2005, p. 63), a discriminação é:  

A conduta (ação ou omissão) que viola direitos das pessoas com base em 

critérios injustificados e injustos, tais como raça, o sexo, a idade, a opção 

religiosa e outros. A discriminação é algo assim como a tradução prática, 

a exteriorização, a manifestação, a materialização do racismo, do 

preconceito e do estereótipo. 

Neste caso, os adolescentes institucionalizados são rotulados como “diferentes” 

perante a sociedade, podendo tornarem-se alvo de preconceito, exclusão e 

estigmatizações (LOPES RODRIGUES, 2014). O preconceito cabe aqui, ser ressaltado, 

como um dos percussores para que os adolescentes fiquem institucionalizados por 

tempo prolongado, muitas vezes até atingirem a maioridade, e quando isso acontece, 

ocorre o fim do abrigamento.  

Os autores Oliveira e Milnitsky-Sapiro (2007), relatam que o fim do 

abrigamento é quando o adolescente é desligado deste meio. Porém, na grande maioria, 
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o que acontece é que estes, agora maiores de idade, não terão para onde ir, e o mais 

difícil é que mais uma vez eles precisarão deixar tudo para trás, suas vidas e suas 

histórias, que possivelmente já estivessem dando um novo significado, e mais uma vez 

terá que ser interrompida. 

A ausência de perspectiva para esses jovens que chegam a maior idade é 

percebida como uma das maiores preocupações dos seus cuidadores. Sendo assim, uma 

das propostas apresentadas por alguns técnicos desse meio, foi o prolongamento de 

atendimentos por meio de colaboradores, com a intenção de assegurar o seguimento do 

trabalho realizado com os mesmos (OLIVEIRA E MILNITSKY-SAPIRO, 2007).  

Desta forma, podemos ressaltar a importância da realização do atendimento 

psicológico com crianças e adolescentes institucionalizados, trabalhando várias 

demandas percebidas com relação à instituição e as pessoas que ali convivem. 

 

2.3 O papel do psicólogo na instituição de acolhimento: 

De acordo com Bleger (1984), o papel do psicólogo nas instituições é 

promover saúde e bem-estar em todos os âmbitos, em um sentido de intervenção 

psicológica no qual se dará por meio das relações e interações no grupo, bem como 

levantar hipóteses sobre as dificuldades da instituição a ser investigadas a partir do seu 

trabalho, o que lhe abrirá caminhos para as futuras intervenções a serem realizadas neste 

meio. 

O psicólogo, ao adentrar no contexto institucional, necessitará analisar e fazer 

um levantamento das demandas, tanto observadas quanto expostas pela instituição, 

buscando meios que visem obter os resultados a serem alcançados, porém deve-se 

investigar as razões pela qual a instituição deseja a mudança. O psicólogo também nessa 

inserção precisará encontrar meios que amenizem a ansiedade, buscando trabalhar as 

resistências encontradas neste local devido sua presença e alterações, sendo que “o 

psicólogo é um agente de mudança e um catalisador ou depositário de conflitos, e, por 

isso, as forças operantes na instituição irão agir no sentido de anular ou amortizar suas 

funções e sua ação" (GULA E PINHEIRO, 2007).  

Para Bleger (1984), o psicólogo institucional tem como ferramenta principal a 

observação, onde através dessa, levantará as hipóteses e logo após a confirmação ou não 

da mesma, compete ao psicólogo averiguar as políticas da instituição, como 

desenvolvem-se suas atividades, cuidando para que qualquer mudança que ocorra não 
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afete os integrantes, já que a instituição reflete diretamente nos mesmos, pois eles que a 

constituem. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente artigo, refere-se ao relato de experiência do Estágio Supervisionado 

em Psicologia II, da FADEP - Faculdade de Pato Branco, realizado no Serviço de 

Psicologia, no período de março de 2018 até junho de 2018, pelas acadêmicas do 9º 

período do curso de Psicologia. No total, foram atendidos 7 sujeitos do sexo masculino 

com idades entre 9 e 16 anos, sendo feitos atendimentos semanais, com 

aproximadamente uma hora de duração. Nesse período, foi elaborado o levantamento 

das possíveis demandas, a criação e manutenção de vínculo, o acolhimento, orientação e 

aconselhamento psicológico com os participantes do grupo. Foram utilizadas técnicas 

de dinâmicas, com o objetivo de trabalhar o respeito, a empatia, a exploração de 

características e semelhanças de cada indivíduo e aceitação das diferenças.  

Cada encontro possuía um objetivo, onde trabalhou-se questões que eram 

apresentadas pelos participantes. Durante as intervenções, foram utilizados alguns jogos 

e dinâmicas, que eram ótimos recursos para o trabalho em grupo. Para Bonamigo e 

Kude (1991), uma das funções do jogo é equilibrar o indivíduo frente a uma agressão do 

meio, auxiliando como um mecanismo auto construtor e organizador, o que leva o 

paciente a se redescobrir como um sujeito independente. 

Assim, a escuta se torna muito importante durante esse processo, onde 

apresenta-se como uma estratégia de comunicação essencial para a compreensão e 

acolhimento do outro, a qual é uma atitude que demonstra interesse e acima de tudo 

respeito, sendo assim terapêutica (MESQUITA E CARVALHO, 2014).  

Através do acompanhamento e das intervenções realizadas, proporcionou-se 

aos participantes uma reflexão sobre as diferenças e afinidades entre as pessoas, quais 

quesitos de comportamentos deveriam ser modificados e quais deveriam ser mantidos, a 

importância das redes de apoio e a exploração de características, além de trabalhar as 

demandas identificadas no processo através dos jogos e discussões.  

Abaixo segue a tabela com os procedimentos realizados durante os encontros: 

DATA PROCEDIME

NTO 

OBJETIVO 
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06/03/18 Dinâmica de 

Apresentação, 

Cartaz Contrato e 

Acolhimento.  

Conhecer um pouco de cada indivíduo, apresentação, estabelecimento de 

regras para melhorar o funcionamento do grupo e acolhe-los.  
 

13/03/18 Dinâmica com 

balão e mímicas.  

Explorar suas características, gostos e afinidades, bem como, um encontro 

descontraído e divertido.  

20/03/18 Festa de 

Aniversário, 

Discussão. 

Comemoração do aniversário de um dos adolescentes e posteriormente, 

discussão sobre a continuação do grupo, que estava tendo muita 

resistência.  
 

27/03/18 Jogo “Novo 

Puxa Conversa”  

Com esse jogo, algumas perguntas eram feitas e todos deveriam 

responder, onde as estagiárias davam um feedback de como tornar aquele 

quesito melhor ou manter sendo bom.  

02/04/18 Dinâmica Rede 

de Apoio.  
 

Trabalhado a importância de criar redes de apoio e ser rede de apoio para 

outras pessoas, dando exemplos de momentos que poderiam contar ou já 

contaram com elas.  

09/04/18 Festa de 

aniversário e 

diálogo sobre 

inclusão.  

Comemoração do aniversário de um dos adolescentes e posteriormente, 

discussão sobre a dificuldade de aceitação que todos os membros do grupo 

estavam encontrando com os novos adolescentes que ingressaram na casa.  
 

16/04/18 Dinâmica de 

Respeito as 

diferenças.  

Discutir a particularidade de cada um em seus traços e o respeito que se 

deve ter a eles.  
 

23/04/18 Discussão do 

texto “Milho de 

Pipoca”  
 

Discussão sobre o texto onde mostrava que diante das dificuldades é que 

ocorrem as mudanças, apresentando aspectos de suas vidas para 

exemplificar que devem sempre buscar mudar para se transformar em 

alguém melhor.  

07/05/18 Jogo 

“Conversinha 

Teen” e criação 

de vínculo.  

Vieram ao encontro dois novos membros da casa, e então as estagiárias 

tiveram conversas e perguntas do jogo sobre diversos temas para os 

conhecer.  
 

21/05/18 Jogo de 

tabuleiro 

“Descolados”.  

Treinar habilidades sociais.  
 

04/06/18 Jogo de 

tabuleiro “Pense 

antes de agir”.  

Treinar habilidades sociais e pensar antes de tomar decisões.  
 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Inicialmente foi realizada uma dinâmica de apresentação com o objetivo de 

conhecer melhor os participantes do grupo. Foi realizado, também, um cartaz com 

contrato e regras para serem cumpridas durante o encontro para obter um melhor 

funcionamento do grupo.  

Foi trabalhado ao longo dos encontros outras atividades como a dinâmica dos 

balões, pedindo que cada um enchesse o seu, desenhasse uma carinha e em seguida 

colocassem características nele. Essa atividade permitiu que as estagiárias conhecessem 

um pouquinho deles, pois muitas características foram relacionadas com sua história, 
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projetando algo deles ou que já tinham passado. Segundo Osório (1986), a importância 

da dinâmica de grupo vem com o intuito de sinalizar a relevância do ser humano em 

procurar compreender os movimentos do próprio grupo, juntamente com a sociedade 

em que se vive. 

Ainda assim, durante o encontro, o grupo encontrava-se disperso, dificultando 

que houvesse uma reflexão acerca das atividades realizadas. Na visão de Ribeiro (2007), 

a resistência é um mecanismo de defesa onde a angústia e ansiedade são insuportáveis 

para o indivíduo, de modo que ele passa a fazer uso de uma proteção para defender sua 

segurança. Foram realizadas comemorações dos aniversários dos integrantes como 

forma de afeto para com os mesmos e fortalecimento de vínculo com as estagiárias, 

pretendendo assim, a diminuição dessas resistências. 

Em um dos encontros, com o auxílio do jogo “O novo puxa conversa”, as 

estagiárias debateram com os adolescentes algumas perguntas relacionadas ao presente, 

passado e o futuro. Também foram abordadas questões ligadas a gostos, afinidades, 

perdão e reflexões sobre o pensamento de cada um em relação aos determinados temas. 

Para Yalom & Leszcz (2006), o grupo terapêutico é de grande importância, pois através 

dele os participantes que antes consideravam seus problemas como únicos passam a 

partilhar de vivências e sentimentos semelhantes. Neste sentido, as estagiárias 

propiciaram um momento de interação entre os integrantes, mostrando de forma 

proativa as similaridades, causando desta mesma forma alivio aos adolescentes por suas 

identificações, sendo este um aspecto importante citado pelos autores como papel do 

terapeuta. As estagiárias ainda deram um feedback de como poderiam melhorar os 

quesitos ou mantê-los. 

Com o mesmo intuito, dando sequência a um espaço de reflexão, trabalhou-se a 

“rede de apoio”, que teve como principal objetivo despertar nos adolescentes um 

movimento no sentido de identificar momentos nos quais precisaram do apoio de 

alguém e também foram esse apoio, ressaltando a importância de criar novas redes e 

fortificar as existentes. Esse impulso de pensar levou-os a perceber de maneira mais 

concreta com quem eles poderiam contar caso viessem a precisar. Perante isso, 

Bronfenbrenner (1979/1996) diz que as mudanças que ocorrem durante a vida, tanto 

pessoal quanto social, possuem uma finalidade de renovar suas afinidades. Neste 

sentido, é necessário buscar melhorar cada vez mais em suas relações. 

O grupo teve algumas mudanças com a chegada de novos integrantes, fatores 

como agressividade, preconceito e falta de empatia se fizeram presentes nesta nova fase. 
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O grupo expôs o descontentamento com os novos membros, as estagiárias articularam a 

importância que foi para eles serem bem recebidos no abrigo, e que desta forma, os 

demais também ao chegar na casa abrigo sem família, sem ninguém, em um ambiente 

totalmente desconhecido, estariam se sentindo perdidos, sendo o apoio deles de grande 

importância na adaptação. Para Campos (1998), o adolescente transfere ao grupo grande 

parte da dependência antes mantida com os pais e a estrutura familiar, sendo essencial 

para o adolescente o outro adolescente. Deste modo fica nítido a importância que o 

grupo adquire na vida do adolescente, e neste sentido a teoria se confirma na prática 

quando as estagiárias elencam a importância do grupo ser acolhedor, bem como, 

utilizando o “pensar antes de agir” através de técnicas de jogos para que os adolescentes 

pudessem visar outras formas e atitudes perante situações de seu dia a dia.  

LACERDA & LACERDA, 1998, p. 48), afirma que: 

É da maior importância para um adolescente a quantidade de calor humano que 

recebe dos de sua idade. Semelhante ao efeito da torcida num jogo de futebol, a 

aceitação ou não de sua pessoa pelos demais vai influir poderosamente no conceito que 

faz de si mesmo e na disposição de vencer na vida. Daí o sentimento de acolhimento ou, 

pelo contrário, o de rejeição e isolamento social. Ele precisa sentir que pertence ao time, 

para se sentir importante. Só então se percebe ajustado e situado no mundo. 

Diante dos fatores que geravam a agressividade também estava a frustação 

diante de situações como perda nos jogos e quando contrariados. Desta forma, a Teoria 

Clássica descreve que há duas afirmativas, a primeira é que todas as agressões resultam 

em frustração anterior, e a segunda é que toda a frustração induz a uma agressão. Sendo 

assim, a teoria expõe uma relação onde resulta diretamente entre frustração e agressão. 

(Anderson, 2000). Essas expressões de agressividade eram acolhidas pelas estagiárias, 

buscando-se em uma conversa entendê-los, bem como, auxiliá-los nesta internalização 

para que fosse de maneira saudável. 

 

“Se a criança tiver um ambiente facilitador (...) poderá exercer sua 

agressividade, vivenciá-la e sobrevier a ela, integrando-se como um ser 

total. Se o ambiente não tiver sido propício nem facilitador, (...) está 

criança continuará a procurar bolos até encontrar um que resista a seus 

ataques e ela possa comê-lo e internalizá-lo como sendo seu” (Maia, 

2007). 

No decorrer dos encontros outras situações causaram grande impacto no grupo, 

como o abuso sexual por parte dos próprios colegas, vindo afetar psicologicamente 
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todos, principalmente as vítimas. Segundo Faleiros (2003), um estudo feito no Brasil 

verificou-se que 94% das vítimas apresentavam algum tipo de convívio com o abusador, 

esses eram familiares ou pessoas bem próximas. Entretanto, a relação que essa vítima 

tinha com o abusador falará muito sobre a revelação ou não desse episódio. 

(Berliner&Conte, 1995).  

Portanto, numa tentativa de conscientização foi abordado este assunto, para que 

pudessem se colocar no lugar do outro de maneira empática, visando as consequências 

destas ações. Segundo Rogers (1977), a visão de empatia refere-se deixar de lado nossos 

pontos de vistas para ver o mundo do outro sem julgamentos e preconceitos, deixar o 

“eu” e olhar o outro por inteiro, dessa forma adentrar o mundo do outro, vazios de 

quaisquer valores. As estagiárias fizeram uma reflexão com o grupo, propondo que os 

adolescentes se colocassem no lugar do colega tanto no que se referia ao abuso, quanto 

as agressões que o mesmo vinha sofrendo. 

Contudo, pode-se perceber que houve mudanças em alguns comportamentos, 

sendo notável que este é um processo lento devido ao contexto em que os adolescentes 

estavam inseridos, porém, a rotatividade dos participantes no grupo acarretou grande 

dificuldade em manter um caráter grupal. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por meio das intervenções realizadas com os participantes, fez-se um olhar 

diferenciado no que diz respeito ao trabalho do psicólogo e suas formas de atuação, 

sendo que tem como objetivo principal promover o bem-estar e a qualidade de vida aos 

indivíduos atendidos.  

Percebeu-se a importância da criação de uma aliança com os participantes, ou 

seja, um vínculo, sendo relevante um relacionamento e compromisso, seja tanto do 

profissional com o paciente como do paciente com o profissional, podendo ser um 

instrumento de trocas entre os indivíduos, dependendo do movimento que cada um faz 

nessa relação (BESSA JORGE et al, 2011). Desta forma, houve abertura para as 

demandas trazidas pelos pacientes, oportunizando o trabalho do psicólogo. Foi de 

extrema importância o trabalho realizado em grupo, trabalhando com as demandas 

encontradas na vivência dos adolescentes institucionalizados, propiciando um melhor 

relacionamento entre eles e aceitação à forma de expressão e pensamento, pois os 

mesmos passaram a usar maneiras mais passivas para a resolução de conflitos. 
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Assim, é imprescindível o aconselhamento em tais contextos, de modo que o 

psicólogo crie uma atmosfera de confiança, respeito e neutralidade, permitindo ao 

paciente tempo e liberdade para falar sobre seus pensamentos, sentimentos, medos, 

angústias e conflitos (TRINDADE E TEIXEIRA, 2012). 

Por fim, nota-se que mesmo apresentando uma melhora significativa em seus 

comportamentos, é necessário que a terapia em grupo e a terapia individual continue, 

para que seja trabalhado questões que visem melhorar a aceitação quando são 

contrariados e aspectos de agressividade e violência. 
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Resumo:  

Objetiva-se com o presente artigo discutir sobre o vínculo em Avaliação Psicológica, 

tendo como parâmetro de análise as experiências vividas de fevereiro a julho de 2018 

pelos estagiários do 9° período do curso de Psicologia da Faculdade de Pato Branco-

FADEP, grupo composto por 06 (seis) acadêmicos, como parte da disciplina de 

“Estágio Supervisionado Em Psicologia II: Avaliação Psicológica”. Para tal, discutir-se-

á sobre a avaliação psicológica e suas características no contexto escolar, adolescência, 

conceito de vínculo, diferenças entre o vínculo psicoterapêutico e em avaliação 

psicológica e o uso de instrumentos Lúdicos em Avaliação Psicológica. O processo de 

avaliação foi realizado com alunos da rede pública educacional de distintas escolas 

estaduais dos municípios de Pato Branco e Verê do estado do Paraná, compreendidos na 

faixa etária de 12 a 19 anos. A demanda foi composta por 06 adolescentes do sexo 

masculino e 01 adolescente do sexo feminino, todos encaminhados pelas escolas 

estaduais através do Núcleo Regional de Educação do município de Pato Branco. 

Apesar dos obstáculos em relação ao vínculo ocorridos no decorrer do processo 

avaliativo, a experiência do presente estágio foi de grande valência na formação dos 

acadêmicos, os quais puderam perceber e vivenciar a importância do vínculo em 

Avaliação Psicológica. Embora não seja seu objetivo, o processo de avaliação 

psicológica pode ser terapêutico, e o estabelecimento do vínculo entre avaliador e 

avaliado poderá colaborar na aceitação do avaliado em relação ao próprio processo e, 

posteriormente, com respeito as recomendações e encaminhamentos da avaliação. 
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Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Vínculo. Estágio. 

 

Abstract   
The objective of this article is to discuss the link in Psychological Assessment, having 

as a parameter of analysis the experiences lived from February to July of 2018 by the 

trainees of the 9th period of the Psychology course of the Faculty of Pato Branco-

FADEP, group composed of 06 (six) academics, as part of the discipline of "Supervised 

Internship in Psychology II: Psychological Assessment". To that end, we will discuss 

psychological evaluation and its characteristics in the school context, adolescence, 

concept of bond, differences between the psychotherapeutic and psychological bonding 

and the use of play instruments in Psychological Assessment. The evaluation process 

was carried out with students from the public educational network of different state 

schools in the municipalities of Pato Branco and Verê in the state of Paraná, between 

the ages of 12 and 19 years. The demand was composed of 06 male adolescents and 1 

female teenager, all of them referred by the state schools through the Regional 

Education Center of the municipality of Pato Branco. Despite the obstacles in relation to 

the link that occurred during the evaluation process, the experience of the present stage 

was of great value in the formation of the academics, who were able to perceive and 

experience the importance of the link in Psychological Evaluation. Although not its 

objective, the process of psychological evaluation can be therapeutic, and the 

establishment of the link between evaluator and evaluated can collaborate in the 

acceptance of the evaluated one in relation to the own process and, later, with respect to 

the recommendations and referrals of the evaluation. 

 

Keywords: Psychological Evaluation. Bond. Internship. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Falar em Avaliação Psicológica faz lembrar quase que automaticamente a 

utilização de testes psicológicos, porém, sabe-se que esta área da psicologia é rica em 

instrumentos não se limitando apenas a aplicação dos testes padronizados (KRUG et al, 

2016), podendo inclusive utilizar-se de brincadeiras, jogos, entrevistas entre tantas 

outras técnicas que servem como método de coleta de dados. 

No contexto escolar, um dos desafios do psicólogo está em não se deixar levar 

pelas hipóteses apontadas pelos professores e demais funcionários das instituições como 

sendo as causas das dificuldades do aluno, pois, como mostra a literatura, é recorrente a 

procura pela avaliação como forma de justificar ou patologizar as dificuldades de alguns 

alunos, ou então responsabilizar os pais, as dinâmicas familiares ou próprios alunos 

pelas suas dificuldades (BRAGA; MORAIS, 2007), excluindo o papel da escola como 

parte das vivencias do sujeito. 
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Além disso, é importante ressaltar que o processo de avaliação psicológica não 

tem por objetivo estigmatizar ou rotular os sujeitos dentro do contexto escolar e sim tem 

por foco responder a uma demanda e propor encaminhamentos que possam auxiliar o 

aluno na relação com a aprendizagem. Demanda esta que pode ter suas raízes em 

questões emocionais, contextuais, relacionais dentre outras. 

Pensar o vínculo com o público adolescente é ainda mais desafiador, conforme 

afirma Aberastury e Knobel (1981) o adolescente passa por desequilíbrios e 

instabilidades extremas [...] este fato dificulta o processo de vinculação nesta fase de 

desenvolvimento, devido à dificuldade de estabelecer alianças confiáveis, o que culmina 

em comportamentos opositivos e que podem causar confrontos. 

Devido a estes pontos, o processo de vinculação entre avaliado e avaliador é de 

suma importância para o processo de avaliação psicológica como um todo, pois é a 

partir desta construção vincular que as próximas etapas da avaliação serão planejadas, 

tornando-a um processo humanizado que considera o sujeito em todas as suas 

particularidades e não um processo padronizado e burocratizado.  

Como ferramenta principal de estruturação vincular com o público adolescente 

a literatura recomenda a utilização de técnicas e jogos lúdicos, que proporcionam a 

criação de uma aliança entre avaliando e avaliador. Tais técnicas possibilitam também 

os avaliadores a perceber o avaliado como um todo, conhecendo seu contexto, seu 

histórico de vida, evitando assim que o processo de avaliação se transforme em algo 

distante, no qual se percebe o avaliado apenas por suas possíveis limitações. 

O Serviço de Psicologia da FADEP (Faculdade Pato Branco) é um dos espaços 

de realização de estágio dos acadêmicos de Psicologia, e enquanto demandas a serem 

atendidas recebe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Pato Branco desde o ano 

de 2008, demandas de avaliação Psicológica de instituições escolares referentes a 

queixas de problemas de comportamento e dificuldades de aprendizagem. Logo, o 

“Estágio Supervisionado em Psicologia II: Avaliação Psicológica” do 9° período do 

curso de Psicologia da FADEP visa familiarizar os acadêmicos com a prática do 

psicólogo no âmbito da Avaliação Psicológica, voltado às demandas escolares.  

O presente artigo tem por finalidade discutir sobre o vínculo no processo de 

Avaliação Psicológica, tendo como parâmetro de análise as experiências vividas de 

fevereiro a julho de 2018 pelos estagiários do 9° período do curso de Psicologia da 

Faculdade de Pato Branco-FADEP, grupo composto por 6 (seis) acadêmicos, como 

parte da disciplina de “Estágio Supervisionado Em Psicologia II: Avaliação 
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Psicológica”. Para tal, discutir-se-á sobre a avaliação psicológica e suas características 

no contexto escolar, adolescência, conceito de vínculo, conceito de vinculo para as 

diferentes abordagens em psicologia, diferenças entre o vínculo psicoterapêutico e em 

avaliação psicológica e o uso de instrumentos Lúdicos em Avaliação Psicológica. 

 

Avaliação Psicológica e suas características no contexto escolar 

Em decorrência da grande demanda social de mensuração da inteligência e 

demais funções e atributos psicológicos para a seleção de pessoas nos setores de 

transportes e da indústria nas décadas de 1920 e 1930, a psicologia enquanto ciência deu 

seus primeiros passos no Brasil pela necessidade da utilização da avaliação psicológica. 

Em 1962 houve a regulamentação da profissão no país e, com a criação do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), iniciaram-se as discussões referentes à qualidade da 

profissionalização dos psicólogos e instrumentos psicológicos, os quais, até então, 

vinham sendo banalizados pela falta de padronização (ALCHIERI e CRUZ, 2012).  Tais 

preocupações resultaram no surgimento de resoluções de imensa importância para a 

área, como a 002 2003 que regulamenta a criação do “Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos” - SATEPSI, o qual se definem critérios de qualidade dos testes 

psicológicos, sua comercialização e utilização por profissionais psicólogos, e a 

007 2003 que regulamenta a “Elaboração de Documentos Escritos” por psicólogos, 

inclusive a produção de relatório ou laudo decorrente de avaliação psicológica. 

(NORONHA, 2010). 

Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia apresentou uma nova resolução, 

CFP n. 09/2018, que estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no 

exercício profissional, regulamenta o SATEPSI e revoga algumas resoluções (CFP, 

2018). Ademais, esta resolução também expõe um novo conceito de Avaliação 

Psicológica, sendo ela então definida como: 

 
Um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, 

composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover 

informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou 

institucional, com base em demandas, condições e finalidades especificas. 

(CFP, 2018, p. 03).  

 

Trata-se portanto, de um processo flexível que objetiva a chegada a 

considerações de uma ou mais questões psicológicas por meio da coleta e análise de 

dados, caracteriza-se, também, por ser “fundamentado teórica e metodologicamente em 

teorias psicológicas, que busca estimar o valor ou qualidades de fenômenos 
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psicológicos nas condições de vida das pessoas” (ALCHIERI; CRUZ, 2012, p.29). As 

demandas de Avaliação Psicológica são provenientes de diversos campos como, os 

contextos de saúde, clínica, no transito, no campo jurídico, do trabalho, avaliações no 

esporte, na orientação vocacional, inseridas na educação e demais áreas em que haja a 

demanda em se avaliar funções psicológicas (HECK; BARBIERI, 2016). 

De acordo com Braga e Morais (2007), no contexto escolar, as queixas mais 

comuns fazem referência à ideia de inadaptação de origem biológica ou psicológica do 

aluno sendo comum a associação dessas “causas problema” aos pais ou aos próprios 

estudantes. Defenszajn et al. (2001) corrobora a ideia e aponta as frequentes queixas das 

instituições como sendo de “desestruturação” das famílias, pobreza socioeconômica e 

afetiva. Outra crença comum apontada por Neves e Marinho-Araujo (2006) faz 

referência as dificuldades de aprendizagem originárias quase que exclusivamente de 

deficiências biológicas sendo elas, cognitiva, perceptiva, emocional, psicolinguística, 

psicomotora, de atenção, de memória, de comportamento, entre outros, justificativas 

quais, para Tanamachi et al. (2002), excluem, em muitos casos, o papel da escola e das 

dinâmicas de educação como fatores associados às dificuldades escolares de alguns 

estudantes, ou seja,  partem da crença de que a instituição escolar e o método de ensino 

aplicado estão adequados, e que o fracasso escolar advém exclusivamente do próprio 

aluno.  

Desta maneira, como aponta Braga e Morais (2007), a Avaliação Psicológica 

no contexto escolar acaba estando relacionada à ideia de que o aluno é possuidor de 

algum diagnóstico, tendo tornando habitual a procura da Avaliação Psicológica pelas 

instituições como forma de justificar ou patologizar as dificuldades dos estudantes. 

Caldas (2005) comenta acerca da insatisfação da escola com o rendimento acadêmico e 

comportamental do aluno sendo imprescindível, segundo Neves e Marinho-Araujo 

(2006), ao profissional que realiza avaliação nesse contexto, considerar todo o processo 

ensino aprendizagem junto a completude das relações estabelecidas pelo sujeito 

avaliado em seu contexto social e como este afeta o processo ensino aprendizagem.  

Nos 07 casos atendidos, foi possível perceber que, de modo geral a demanda se 

originava da necessidade das instituições em obter um documento que justificasse as 

dificuldades do aluno em aprender, ou que esclarecesse os maus comportamentos dos 

alunos com os colegas e professores, ou que regulamentasse a participação de alunos na 

Sala de Recursos, além da comum queixa de vulnerabilidade social ou do contexto 

familiar, demandas quais corroboraram com os autores citados anteriormente. 
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Além disso, é possível verificar nos casos atendidos a necessidade da escola 

em justificar o baixo rendimento no âmbito escolar encontrando algo de “errado” no 

aluno, sendo que em nenhum dos casos as escolas como instituição adotaram um 

posicionamento crítico quanto a metodologia utilizada para ensinar.  

 

Adolescência 

As avaliações foram realizadas com 07 alunos, da faixa etária dos 12 aos 19 

anos de idade. Logo, evidencia-se que o público avaliado está vivenciando o período da 

adolescência, sendo fundamental no processo avaliativo levar em consideração este 

momento de grandes transformações para não incorrer em equívocos quanto à 

compreensão da demanda. Além disso, as estratégias que colaboram para o 

estabelecimento de uma vinculação positiva entre avaliando e avaliador, diferem 

daquelas adotadas com crianças e adultos.   

Para Tanner (1962) apud Eisenstein (2005), a adolescência é o período de 

transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do 

indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade 

em que vive. A adolescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade e 

termina quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo 

progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu grupo 

social. Trata-se de uma etapa do desenvolvimento fundamental para a constituição da 

identidade do sujeito. 

Piaget (2002) afirma que existem mudanças na maneira como os adolescentes 

pensam sobre si mesmos, sobre seus relacionamentos pessoais e sobre a natureza da 

sociedade tem como fonte comum o desenvolvimento de uma nova estrutura lógica que 

intitula de operações formais. Ademais, o autor caracteriza tais períodos por aquilo que 

melhor o sujeito é capaz de fazer nas suas faixas etárias, como: sensório-motor, pré-

operatório, operações concretas, e por último, que vai nortear o desenvolvimento, que 

são as operações formais. Para o autor todos os indivíduos passam por todos esses 

estágios, nessa sequência, mas o início e o término de cada uma delas depende das 

características biológicas do ser humano e dos fatores educacionais e sociais.   

De acordo com Papalia e Feldman (2013), na adolescência desenvolvem-se as 

capacidades cognitivas em relação à capacidade de pensar em termos abstratos e de usar 

o raciocínio cientifico, porém, o pensamento imaturo persiste em algumas atitudes e 
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comportamentos, enquanto a educação concentra-se na preparação para a faculdade ou 

para a profissão.  

É possível descrever as características da chamada “síndrome da adolescência 

normal” como uma busca de si mesmo e de sua identidade, tendência em estar em 

grupos, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, que podem ir desde o 

ateísmo mais intransigente até o misticismo mais fervoroso, deslocalização temporal, 

onde o pensamento adquire as características do pensamento primário,  evolução sexual 

manifesta, atitude social reivindicatória com tendências anti ou associais de diversas 

intensidade, contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada 

pela ação, que constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da 

vida, uma separação progressiva dos pais e constantes flutuações do humor e  do estado 

de ânimo. (ABERASTUTY; KNOBEL, 1981).  

Assim, para os autores Aberastut  e Knobel (1981) a “síndrome da 

adolescência normal” trata-se de uma apresentação de um processo fenomenológico que 

permite apreciar a expressão da conduta e determinar as características da identidade e 

do processo do adolescente, que pode facilitar o processo evolutivo rumo à identidade 

que procura e necessita. Caso não seja compreendida, sempre se projetarão no 

adolescente as ansiedades e patologias do adulto e se produzirá um colapso ou crise de 

confronto de gerações, o qual dificulta esse processo. 

 

Conceito de vínculo 

Para fundamentar o conceito de vínculo e a sua importância para a Avaliação 

Psicológica será necessário, antes de tudo, contextualizar o cenário que permite 

observar a necessidade de considerar o vínculo como parte importante do processo 

avaliativo.  

De modo bastante enfático, torna-se possível mencionar que de acordo com 

CFP (2007), a Avaliação Psicológica no contexto escolar pressupõe uma base teórica e 

técnica especializada em psicologia por parte do profissional avaliador. Conforme 

Tavares (2012), sabe-se que o resultado do processo avaliativo será influenciado pela 

qualidade da relação entre avaliador e o sujeito avaliado, sendo mediado pela maneira 

como o profissional conduz a entrevista inicial, como uma espécie de expertise a partir 

do uso da técnica e das habilidades interpessoais.  

No entanto, considera-se que a prática avaliativa não está restrita somente a um 

papel burocratizado ou mecânico por parte do psicólogo, de modo que tal profissional 
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deve se empenhar apenas em cumprir as etapas da avaliação ficando alheio quanto à 

importância de aspectos essenciais em uma relação interpessoal, uma vez que no 

contexto avaliativo tal relação envolve expressões de sentimentos, o que 

indubitavelmente implica na necessidade da busca pelo estabelecimento de vínculo ou 

relação de confiança com o sujeito que será avaliado.  

Caixeta e Silva (2014, p. 219) aponta que: 

 
A prática da Avaliação Psicológica tem sido considerada um desafio no 

exercício profissional, uma vez que há equívocos entre alguns 

procedimentos, devido, entre outras razões, à falta de clareza no 

significado da avaliação psicológica, muitas vezes, confundindo-se o 

processo com o instrumento utilizado. 

 

A partir do exposto faz-se importante pensar que a avaliação em seu caráter 

procedimental necessita da dinâmica relacional que se estabelece entre avaliador e 

avaliado. Uma vez que tal fato conduz à importância de entender o motivo pelo qual o 

vínculo se tornou importante na atuação do psicólogo em geral.  

Com base no CFP (2010), a Avaliação Psicológica requer cuidados no 

planejamento, na análise e na síntese dos resultados obtidos. Por esse motivo, entende-

se que o vínculo pode auxiliar o profissional, principalmente quando se objetiva a 

integração de informações, buscando compreender determinados fenômenos 

psicológicos para, em seguida, se fazer a tomada de decisões referentes aos 

encaminhamentos posteriores à avaliação.   

Sem dúvidas quando o psicólogo não promove condições de estabelecimento 

de vínculos na prática da avaliação cria-se subsidio para que de forma negativa, o 

avaliando construa uma imagem da psicologia e do processo de avaliação psicológica ao 

qual foi submetido, atribuindo ao profissional avaliador o título de “simples” aplicador 

de testes que buscou afirmar se ele (avaliado) tem ou não algum “problema” ou 

“desordem” psíquica. (OCAMPO; ARZENO, 1985 apud AVOGLIA, 2012). As críticas 

dos autores parecem estar relacionadas à postura de alguns profissionais que utilizavam 

os testes psicológicos como um “escudo”, separando o profissional do paciente cliente 

e, os protegendo da possível mobilização de sentimentos e afetos que esta relação 

poderia ocasionar. 

De acordo com Trinca (1984), a avaliação deve contemplar a diversidade de 

fatores que envolvem cada caso, além de encontrar o sentido das informações 

disponíveis, identificar aspectos relevantes da personalidade e conhecer vida emocional 

do avaliado. Afinal, dentre a diversidade de fatores a serem considerados na avaliação, 
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cita-se que o contexto de representações que o avaliado possui é algo extremamente 

importante, visto que, quando se desconsidera o contexto acaba-se por desconectar o 

sujeito da trama vincular que o envolve.  

Como resultado de uma análise embasada no processo avaliativo, pode-se 

abordar a importância do vínculo, uma vez que seu conceito é desafiador, Monteiro 

(2010), aponta que o vínculo se utiliza das relações humanas, sendo estas 

inimaginavelmente mutantes e compostas por uma multiplicidade de possibilidades e 

significados no transcorrer da vida. 

Quanto à palavra “vínculo”, Riviére (1998, p. 03) apud Figueiredo (2005, p. 

27) a definem como “[...] a maneira pela qual cada indivíduo se relaciona com outro ou 

outros, criando uma estrutura particular a cada caso e a cada momento, chamamos de 

vínculo.” Sendo assim, “como humanos, as pessoas são seres falantes; pela fala 

constroem o mundo com suas relações. Por isso, o ser humano é, na essência, alguém de 

relações ilimitadas.” (BOFF, 1999, p. 139). 

Independente do contexto em que o sujeito estiver sendo avaliado, o mesmo 

deve ser estudado como sendo parte integrante de um grupo, e na teoria do vínculo ele é 

entendido como resultante do interjogo estabelecido com os objetos externos e internos, 

numa relação dialética que se expressa através da conduta. Desta forma, o vínculo 

torna-se ferramenta para entrar em contato com percepções e vivências dos sujeitos 

avaliados, possibilitando o enriquecimento da coleta de dados e, em consequência, da 

resposta à demanda.  

 Os vínculos externos e internos se integram produzindo uma passagem 

constante daquilo que está dentro, para fora, e do que está fora, para dentro. (RIVIÉRE, 

1982). Em acréscimo, Keleman (1996, p. 84) comenta que há um padrão cíclico dos 

vínculos, “à medida que o psicólogo move-se em direção ao cliente e se afasta dele, ele 

se move em direção ao psicólogo e para longe dele”. 

Para Bowbly (1988), Mahoney, (1998), Neubern (2004) apud Figueiredo 

(2005), a compreensão das emoções é a comunicação mais importante entre dois seres 

humanos, e que pode resultar na construção de sentidos ao invés de ser entendido como 

fonte de erros e/ou obstáculos. Deste ponto de vista, o vínculo pode representar a base 

para qualquer relação afetiva de confiança e assim propiciar melhores resultados a partir 

do que se propõe. Além disso, de acordo com o mesmo autor, considerando que o 

vínculo possibilita um contato com a própria subjetividade, cabe ressaltar que assim é 

possível atribuir novos sentidos e significados às experiências.   
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Diferenças entre o vínculo psicoterapêutico e em avaliação psicológica  

As discussões a seguir referentes a capítulos do livro “Psicodiagnóstico” 

organizado pelos autores Claudio Simon Hutz, Denise Ruschel Bandeira, Clarissa 

Marceli Trentini e Jefferson Silva Krug serão utilizadas de forma adaptada para embasar 

o vínculo no contexto da Avaliação Psicológica, pois não foram encontrados materiais 

mais adequados à discussão proposta. Ao mencionar o Psicodiagnóstico, é importante 

deixar claro que se está falando da modalidade de avaliação vinculada ao contexto 

clínico. Deste ponto de vista, pretende-se discutir a atuação e compreensão do vínculo 

na Avaliação Psicológica em geral, ou seja, em âmbitos não clínicos. 

Com base no livro “Psicodiagnóstico” organizado pelos autores Claudio Simon 

Hutz, Denise Ruschel Bandeira, Clarissa Marceli Trentini e Jefferson Silva Krug, no 

capítulo 03 chamado “O Processo Psicodiagnóstico”, apresentado pelos autores Rigoní 

e Sá (2016), no início do processo de Avaliação Psicológica, quando se trata de crianças 

e adolescentes escolares, o psicólogo realiza as primeiras entrevistas somente com os 

pais ou responsáveis, pois, o processo de avaliação só pode ser feito mediante 

autorização através da assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Em 

acréscimo, Serafini (2016) apresenta que, este primeiro contato permite que o 

profissional da psicologia possa conhecer as expectativas de pais ou responsáveis 

referentes à avaliação, coletar informações acerca do avaliando e apresentar 

esclarecimentos sobre o processo. Além disso, esse momento é importante para iniciar 

um vínculo e uma relação de confiança entre o psicólogo e os responsáveis pela criança 

ou adolescente que será avaliado. Logo, se torna necessário que o profissional se mostre 

disposto a responder aos mais variados questionamentos apresentados por pais ou 

responsáveis e construir uma relação de confiança. Como avaliador, é fundamental que 

o psicólogo crie um ambiente acolhedor que permita que os familiares sintam-se 

seguros e confortáveis, pois, por se tratar de avaliação psicológica, esta pode acarretar 

algum grau de sofrimento e ansiedade.  

 

O perfil dos responsáveis pelos avaliados demonstrou-se ser variado, sendo: 

Mães e Pais de 36 a 56 anos de idade e Avós 57 a 67 anos de idade. 

Os mesmos autores citados anteriormente expõem a importância de abordar na 

primeira entrevista com pais ou responsáveis se os mesmos conhecem o motivo da 

avaliação e de que forma percebem as queixas relativas a seu(sua) filho(a). Ademais, 
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verifica-se que os familiares conhecem o trabalho do psicólogo e/ou possuem alguma 

informação de como funciona um processo de avaliação psicológica. Frequentemente, 

há dúvidas sobre o funcionamento desse tipo de avaliação entre as famílias. Das 07 

famílias contatadas para a realização do processo avaliativo, apenas uma família sabia 

da demanda do processo de avaliação psicológica. Porém, nenhuma das famílias tinha 

efetivamente informações sobre qual seria o papel da avaliação psicológica e do 

estagiário. 

Assim, esse é o momento por meio do qual o psicólogo poderá explicar que a 

avalição psicológica ocorrerá em um período de tempo limitado, que, no decorrer dos 

encontros, tentar-se-á compreender a queixa conversando com a criança ou adolescente, 

usando algumas técnicas em psicologia, que podem variar desde jogos lúdicos até a 

aplicação de instrumentos, e que, ao final deste processo, será realizada uma entrevista 

devolutiva de forma oral e escrita, tanto para os pais ou responsáveis como para o 

avaliando, bem como para o profissional ou instituição escolar que solicitou a avaliação. 

Tal devolutiva visa apresentar aos envolvidos a compreensão do avaliador sobre as 

queixas apresentadas acerca do avaliado e propor recomendações que possam vir a 

contribuir para o restabelecimento da relação entre o aluno e o processo de ensino 

aprendizagem. 

Após a autorização e entrevistas iniciais, com o intuito de iniciar o vínculo com 

o avaliando, o psicólogo buscará se apresentar e agendar um horário somente com o 

sujeito a ser avaliado, de forma a conhecê-lo, com o propósito de dar início a uma 

escuta privativa, valorizando e demonstrando a importância de escutá-lo. (RIGONÍ; SÁ, 

2016). Deste ponto de vista, Serafini (2016) ressalta que o processo de avaliação poderá 

incluir situações complexas, tais como, violência ou segredos familiares. Logo, em 

virtude de casos como esses, o estabelecimento do vínculo com o avaliando se torna um 

fator fundamental, pois apenas em uma relação mútua e de confiança é que tais questões 

poderão ser manejadas.  

Durante as entrevistas e intervenções do estágio, se fizeram presentes 

conteúdos relacionados a situações de abuso sexual, lutos, agressões intrafamiliares, 

incestos, familiares usuários drogas licitas e ilícitas, prostituição de familiares e filhos 

desejados que não cumpriram seu papel de assegurar o relacionamento do casal.  

Em um dos casos, um dos estagiários atendeu uma adolescente de 12 anos de 

idade, que sofreu abuso sexual. Inicialmente, este adolescente relatava situações de 

abuso sexual ocorridas de maneira superficial. Contudo, no transcorrer do processo de 
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avaliação, verificou-se a verbalização dos sentimentos quantos aos eventos de abuso 

sexual vivenciados e as sequelas desta situação na saúde emocional e no processo de 

aprendizagem.  

Conforme Serafini (2016), no processo de Avaliação Psicológica, é evidente 

que o primeiro objetivo está relacionado à formação do vínculo entre o psicólogo e o 

avaliando, com a finalidade de assegurar um bom andamento da avaliação, justificando 

em um primeiro momento o não uso de instrumentos que possam mobilizar um 

comportamento de resistência por parte do avaliando. Por isso, tais instrumentos, como 

por exemplo, testes psicológicos padronizados, devem ser utilizados posteriormente.  

Normalmente, jogos lúdicos e atividades lúdicas (desenhar, utilização de argila 

ou massinha de modelar) tendem a ser os mais adequados para os contatos iniciais, pois 

estes requerem materiais mais simples e geralmente são familiares ao avaliando 

proporcionando dessa maneira que um vínculo favorável seja estabelecido e possibilite 

a continuidade do processo de avaliação pela realização de tarefas mais simples, 

levando em consideração que já existem queixas de dificuldade de aprendizagem e 

também por evocar menor quantidade de conteúdos que poderiam gerar resistências ao 

processo.  

Ressalta-se que, a Avaliação Psicológica não deve em sua configuração parecer 

ao avaliado um processo de avaliação escolar, embora existam algumas tarefas que 

possam ser similares e que permitem verificar a qualidade da relação deste com o 

método de aprendizagem tradicional como, por exemplo, instrumento TDE (Teste de 

Desempenho Escolar), o qual tem por objetivo avaliar as capacidades fundamentais para 

o desempenho escolar, especificamente nas áreas da escrita, aritmética e leitura, sendo 

composto por um caderno com questões relativas as áreas citadas anteriormente.  

Durante a aplicação do TDE com um avaliando de 12 anos de idade, o 

adolescente se apresentou colaborativo e tranquilo nas atividades propostas, 

demonstrando compreensão e aceitação das regras/normas do teste.  

Baseado no livro “Psicodiagnóstico” organizado pelos autores Claudio Simon 

Hutz, Denise Ruschel Bandeira, Clarissa Marceli Trentini e Jefferson Silva Krug, no 

capítulo 04 chamado “Cuidados técnicos no início do psicodiagnóstico”, conforme 

Mônego (2016), em comparação com a relação terapêutica da psicoterapia, a relação em 

Avaliação Psicológica é muito pouco investigada e acarreta em dúvidas e conflitos. 

Existem profissionais da psicologia que se apresentam mais distantes neste processo, 

pois acreditam que, por se tratar de um processo muito curto, não há a necessidade de se 
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estabelecer um vínculo com o avaliando. Já outros psicólogos não distinguem os limites 

do contexto, permitindo e estimulando uma vinculação do avaliando maior do que a 

necessária. Acredita-se que o fator tempo limite o profissional da psicologia no 

estabelecimento do vínculo também por um cuidado ético, que é aquele que envolve 

compreender que a avaliação não tem a finalidade de “mexer nas feridas” como a 

psicoterapia propõe. Então, pode acabar surgindo o receio de mobilizar sentimentos e 

demandas que não poderão ser trabalhadas por este processo. Logo como se poderia 

encontrar o ponto central desta relação? 

Segundo o mesmo autor, em razão do que foi citado acima, há algumas 

orientações sobre a relação terapêutica que podem ser utilizadas na Avaliação 

Psicológica. Existem dois aspectos principais para serem abordados. O primeiro é 

referente ao objetivo da relação na Avaliação Psicológica e o segundo, ao seu limite. 

Sabe-se que o objetivo seria o de estabelecer uma relação de colaboração e confiança 

entre avaliador e avaliando. Essa relação permitirá a coleta de informações fidedignas e 

sinceras, de forma que o avaliando possa se expor e confiar na devolutiva e nos 

encaminhamentos do psicólogo avaliador. Ao avaliar uma criança e adolescente 

escolares em um processo de Avaliação Psicológica, o psicólogo deve compreender que 

a relação a ser constituída não é apenas entre o avaliando e ele, mas sim, entre o 

avaliando e os psicólogos enquanto categoria profissional. Assim, a atuação do 

psicólogo avaliador será de suma importância, se conseguir demonstrar sua 

confiabilidade, e melhor ainda, se o avaliando aceitar a possibilidade de procurar um 

psicólogo para ajudá-lo a enfrentar suas dificuldades em qualquer momento da vida. 

Não é raro que o profissional que está realizando a Avalição Psicológica seja o primeiro 

psicólogo da vida da criança ou adolescente. Dessa forma, o profissional avaliador pode 

vir a ter papel significativo na adesão da criança ou adolescente a tratamentos futuros 

nas diferentes áreas de atuação do psicólogo.  

Além disso, se torna imprescindível que o psicólogo observe as características 

da vinculação do avaliando como uma informação para a análise da demanda, já que 

pode expressar o modo como o sujeito interage na relação com outras pessoas de seu 

convívio. Também cabe mencionar que há uma fantasia criada em torno da figura do 

psicólogo. Por exemplo, muitos alunos inicialmente tendem a confundir o psicólogo 

com um professor da Sala de Recursos, conforme se observou durante a realização dos 

estágios. 
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No presente estágio, durante as intervenções, um dos alunos chamava o 

estagiário de “professor”. Tal termo foi utilizado durante todo o processo de avaliação, 

no contato do aluno com o estagiário ao chegar para atendimento, durante os 

atendimentos e até mesmo na despedida da intervenção. Ademais, houveram situações 

em que os profissionais das escolas referiam-se aos estagiários chamando-os de 

“professor”, fato que pode confundir os papéis para alunos e impactar na vinculação ao 

ponto que o psicólogo pode ser visto como mais um professor que lhe aplicará 

atividades acadêmicas. Em um dos casos atendidos, existe a hipótese de que houve 

dificuldade de vinculação do aluno avaliado para com o avaliador por essa possível 

relação criada no contexto escolar, onde o avaliador ocupou aparentemente o papel de 

professor. Ademais, ao identificar o psicólogo com a função do professor, muitos alunos 

com dificuldades escolares podem manter-se resistentes à uma genuína vinculação, por 

manter uma interação insatisfatória com a aprendizagem.  

Quanto ao “limite” desta prática, o autor apresenta que ele está entre a 

dedicação e a observação do profissional avaliador referente à relação e as intervenções 

realizadas. Durante o processo de Avaliação Psicológica, o psicólogo coleta diversas 

informações sobre a criança ou adolescente, mas se mantem focado na demanda. É 

possível desejar a melhora e bem-estar do avaliando, mas existe um âmbito de atuação 

para cada momento, ou seja, o foco do psicólogo na avaliação psicológica é responder a 

demanda. Se durante o processo o profissional constatar que existe a necessidade de 

encaminhamentos para psicoterapia, essas demandas deverão ser trabalhadas com o 

psicólogo no âmbito clínico, e não no processo de avaliação psicológica.  

A importância de estabelecer uma aliança de confiança e empatia entre 

avaliado e avaliador evidenciou-se em vários dos casos. Um avaliando do sexo 

masculino, 19 anos de idade, com queixas de dificuldade de aprendizagem desde que 

iniciou o ensino básico, e um avaliando do sexo masculino, 12 anos de idade, com 

dificuldades de aprendizagem e timidez excessiva, apresentaram inicialmente grande 

retraimento, inclusive ao verbalizar questões de suas histórias de vida e vivências atuais, 

embora isso tenha mudado no decorrer do processo avaliativo. Tal dado mostra a 

importância da vinculação em avaliação, para que o sujeito se sinta confortável em 

compartilhar seus conteúdos com um sujeito até então desconhecido e que tem por 

papel avaliá-lo.  

Tendo isso como base, é preponderante que o profissional avaliador tenha 

plena compreensão de qual será o seu papel e o seu objetivo diante da prática da 
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Avaliação Psicológica, devendo estar em consonância com os objetivos a que pretende 

alcançar, já que os resultados emergentes a respeito do processo de vínculo precisam ser 

manejados cuidadosamente para que este não seja confundido com uma vinculação 

clínica, por exemplo. 

O tempo também é um fator importante na avaliação. Na psicoterapia, 

psicólogo e paciente/cliente desenvolvem a relação de confiança gradualmente. 

Entretanto, na Avaliação Psicológica, tudo acontece de maneira mais rápida, e o 

psicólogo deve ser capaz de estabelecer o vínculo de modo mais imediato. Ressalta-se 

que não é interessante que o desejo do avaliador em estabelecer vínculo faça com que o 

avaliando sinta-se desconfortável. No decorrer do processo, a relação do psicólogo para 

com a criança ou adolescente deve ser segundo o estilo do profissional, de forma a ser 

verdadeira e autêntica, não representando um ambiente ambíguo (MÔNEGO, 2016). 

Ademais, se torna necessário que o profissional saiba manejar questões próprias à 

infância e adolescência durante os contatos com o avaliando, já que isto também auxilia 

no estabelecimento do vínculo.  

Além da habilidade do psicólogo em demonstrar confiança, é preciso 

considerar as características do paciente. O profissional deve estar atento às diversas 

mudanças no comportamento verbal e não verbal do avaliando e aos seus próprios 

sentimentos e às suas emoções. Essas observações, o conjunto de experiência do 

profissional (obtida gradualmente) e o conhecimento técnico-científico, permitirão ao 

psicólogo a habilidade de “perceber” o avaliando. O chamado “feeling clínico” (aqui 

tomado emprestado para pensar esta relação no processo avaliativo) não está 

relacionado à capacidade de intuir ou pressentir como o avaliando é. Estabelecer um 

vínculo de confiança não depende somente da disposição emocional, mas 

principalmente da habilidade do psicólogo e da capacidade do avaliando em confiar. 

Em relação a um dos casos avaliados, não foi possível perceber tal vínculo de 

confiança, isto porque o avaliado em nenhuma das intervenções trouxe aspectos dos 

seus sentimentos e vivências diárias, também parecendo não demonstrar interesse no 

próprio processo de avaliação. Logo, parte-se do pressuposto que ocorreu um 

estabelecimento de uma vinculação negativa, fragilizada, podendo ser interpretada 

como uma forma de resistência do aluno avaliado. Forças internas do sujeito se opõem 

ao processo colocando obstáculos no recordar, associar ou elaborar questões de suas 

vivências. (ZIMERMAN, 2009). 
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Portanto, se fez necessário de forma imprescindível considerar, além da 

demanda trazida em relação a sua dificuldade de aprendizagem, também o período de 

vida do avaliado, pois o mesmo vivencia a adolescência e todos os conflitos que a 

mesma trás, e que no caso deste sujeito, poderia estar de alguma forma influenciando 

sua maneira de relacionar-se no mundo.  

De acordo com o livro “Psicodiagnóstico” organizado pelos autores Claudio 

Simon Hutz, Denise Ruschel Bandeira, Clarissa Marceli Trentini e Jefferson Silva 

Krug, no capítulo 06 chamado “Entrevista psicológica no psicodiagnóstico”, é possível 

destacar que, quando o psicólogo abrevia a duração de um processo de Avaliação 

Psicológica, este pode correr o risco de deixar de investigar outras hipóteses, resultando 

em uma fragilidade nos resultados por uma insuficiência de informações, 

independentemente dos métodos utilizados, e consequentemente, comprometendo os 

encaminhamentos (OCAMPO et al., 2009 apud RIGONÍ; SÁ, 2016). Quanto ao 

inverso, ou seja, quando o psicólogo o prolonga do processo de Avaliação Psicológica, 

segundo os mesmos autores, este pode desenvolver um vínculo inadequado, fazendo 

com que o avaliando confunda o processo com uma psicoterapia, dificultando a 

finalização e também comprometendo o encaminhamento. Pode-se citar um exemplo do 

que foi apresentado acima quando durante o estágio um avaliando deixa de buscar o 

tratamento indicado porque relata desejar prosseguir com o profissional que o avaliou. 

Ainda fundamentado em Rigoní e Sá, (2016), mesmo que não seja sua -

principal finalidade, o processo de Avaliação Psicológica pode ser terapêutico, pois, 

estabelecido o vínculo entre avaliador e avaliado, bem como os resultados coletados e 

comunicados, o psicólogo poderá auxiliar quanto a adesão por parte do avaliado em 

relação as recomendações e encaminhamentos.  

Durante a experiência de estágio, foi possível perceber o estabelecimento do 

vínculo com os avaliandos. No decorrer das intervenções com um dos estagiários, um 

aluno do sexo masculino, 13 anos de idade, mencionava que: “Eu gostei de vir e 

gostaria de vir mais vezes” (sic). Ao final de uma das intervenções com o mesmo aluno, 

este relatou que gostaria de estudar psicologia para ser psicólogo na mesma instituição 

do estagiário. Além disso, ainda em relação ao mesmo aluno, antes de iniciar uma das 

intervenções, o estagiário informou ao aluno a data do final do processo de avaliação 

psicológica. Após receber tal informação, o aluno respondeu: “Eu não gostaria que 

acabasse” (sic). No último dia de intervenção do processo de avaliação, antes mesmo de 

entrar na sala, o mesmo aluno relatou: “Que pena que é o último dia” (sic). Ao final da 
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última intervenção, ao se despedir do estagiário e supervisora de campo de estágio, o 

aluno “encheu os olhos de lágrimas”. Estes discursos e comportamentos podem 

representar o estabelecimento do vínculo, bem como a identificação com o estagiário 

avaliador. Em outra experiência do mesmo estagiário, em contato com um profissional 

psicólogo, o mesmo soube que o aluno do sexo masculino, 12 anos de idade, relatou a 

este profissional que estava participando de um processo de avaliação psicológica e 

estava gostando. 

Portanto, torna-se essencial concluir que o vínculo na Avaliação Psicológica 

permite acessar genuinamente a dimensão subjetiva do avaliado, o que exige a 

construção de um contexto de empatia e confiança, para assim compreender esta 

dimensão, possibilitando a recomendação de estratégias de intervenção a serem 

empreendidas posteriormente. 

 

 

O uso de instrumentos Lúdicos em Avaliação Psicológica 

O campo da Avaliação Psicológica abarca hoje uma grande quantidade de 

práticas diagnósticas que podem ou não recorrer a instrumentos estruturados e 

padronizados, como os testes psicológicos, ou outras técnicas e procedimentos menos 

estruturados, como jogos, brinquedos, desenhos e criação de histórias, entre outras 

possibilidades. A flexibilidade na escolha de determinada estratégia é influenciada pelo 

sujeito avaliado e sua demanda, é a partir destes aspectos que o profissional elaborará 

estratégias para a compreensão do caso avaliado.  

Todos os instrumentos lúdicos utilizados, além de trazer informações 

importantes sobre o sujeito, proporcionaram um vínculo positivo entre avaliando e 

avaliador, vinculo que é necessário para que haja um bom engajamento no processo 

avaliativo. 

A entrevista lúdica no processo de avaliação psicológica é vista como um meio 

de comunicação e estabelecimento de rapport, sendo de grande importância a criação de 

uma “ponte” entre o sujeito e avaliador para que o psicólogo não seja encarado como 

um estranho durante o processo de avaliação. Safran (2002) cita que para garantir o 

sucesso do processo deve-se considerar a qualidade da vinculação entre o avaliado e o 

avaliador. Os elementos de uma relação interpessoal deverão ser apreciados sendo que 

as histórias pessoais do paciente e do psicólogo terão influência na capacidade de ambos 

para desenvolver um bom rapport. Portanto, a postura do avaliador no processo é de 
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estimular a interação e uma boa comunicação. Affonso (2012) menciona que na 

tentativa de interagir com o adolescente o trabalho pode se dar de maneira um tanto 

distinta, pois a atividade lúdica pode se dar de uma forma prazerosa na interação do 

sujeito com o mundo, este mesmo autor enfatiza que a relação do brincar proporciona 

uma troca de vivências criativa entre o avaliado e o avaliador, fortalecendo um vínculo 

entre ambos.  

Um dos autores que discute de maneira rica a importância do vínculo na 

interação em psicologia é Donald Winnicott e, embora o mesmo discuta tal relação mais 

especificamente no contexto clínico, utilizou-se suas reflexões para fazer a analogia 

com a avaliação psicológica. Este autor expõe que as primeiras entrevistas são mo-

mentos de se estabelecer comunicação significativa entre o avaliador e o avaliando, 

nesse caso os adolescentes, uma possibilidade de estabelecer esta aliança se dá no 

brincar mútuo. No jogo interacional o sujeito passa a ter total liberdade para escolher as 

formas de comunicação, sejam através do desenho, jogos, brinquedos ou diálogos. 

(WINNICOTT, 2005). Para Sá (2016), jogos possibilitam ao sujeito desenvolver a 

comunicação e aprimorar o entendimento de si mesmo, sendo possível ressaltar que 

através de uma atividade lúdica, a pessoa se desprende e fala livremente, expondo seus 

sentimentos e desenvolvendo uma maior autonomia.  

Com base no exposto, os jogos nos primeiros contatos de um processo de 

avaliação são um recurso que pode ser utilizado para obter uma unidade de 

conhecimento inicial sobre a criança ou adolescente, além de se configurar como uma 

ferramenta no estabelecimento do rapport. Cunha (2000) indica que a criança, de 

maneira geral, age, fala e brinca de acordo com suas possibilidades maturativas, 

emocionais, cognitivas e de socialização, sendo pela ação que elas manifestam suas 

possibilidades, descobrindo a si mesma e revelando os outros, ou seja, a forma como o 

sujeito age, se comunica e se vincula diz muito sobre si e suas relações.   

Neste sentido, em relação à experiência de estágio em avaliação percebeu-se 

que alguns dos sujeitos avaliados pelo grupo apresentaram dificuldades de se 

comunicar, aspectos que pareciam estar relacionados com possível timidez ou a 

relutância em se relacionar com o avaliador. Desta maneira, foi possível visualizar que 

as técnicas lúdicas utilizadas no início do processo facilitaram a comunicação e 

interação, bem como a compreensão do sujeito no processo avaliativo, porém, tal 

aliança em um dos casos não foi possível se estabelecer, onde não houve tal interação 

do avaliado com o avaliador, sendo que se espera que ocorra uma vinculação positiva, 
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que visa a colaboração para obtenção de melhores resultados no processo avaliativo, 

porém, existem outros arranjos vinculares.  

É através da observação da brincadeira e do lúdico que o profissional psicólogo 

observa como a criança lida com suas vivencias (Affonso, 2012). Já que quando uma 

conversa se dá pelo lúdico a criança ou adolescente pode deixar transparecer quais são 

suas preocupações, dificuldades, e se concorda ou não em estar naquela situação. Por 

meio deste modo de interação é possível ainda perceber como o sujeito interage com o 

mundo e que as demandas sobre as queixas de desempenho escolar nem sempre estão 

ligadas a fatores patológicos, já que, segundo Freud (1920-1923), o sujeito sofre 

influências de um grande número de pessoas com as quais convive e sente-se ligado a 

elas alguma forma.   

A entrevista lúdica pode ser inserida no processo, preferencialmente,  após a 

entrevista com os pais ou responsáveis no intuito de conhecer a criança ou adolescente 

de uma forma mais tranquila, procurando deixar o sujeito confortável para o 

estabelecimento do rapport e do vínculo, as técnicas utilizadas pelos autores deste 

trabalho circundaram os jogos e brincadeiras como jogo do rabisco, Túnel do Tempo, o 

jogo conversinha, baralho das emoções, massinha de modelar, criar histórias em 

quadrinhos, entre outras atividades lúdicas pensadas e aplicadas.   

Uma das técnicas mais utilizadas pelos estagiários foi o jogo do rabisco, 

recurso desenvolvido por Winnicot no contexto clínico. Esta técnica caracteriza-se por 

facilitar a comunicação e estabelecimento de rapport, e é de fácil apreensão e muito bem 

aceito pelas crianças e adolescentes. Bizzarri (2010) aponta que a troca de desenhos 

entre o avaliado e avaliador auxilia no processo ao ponto que dá ao sujeito a impressão 

de não estar sendo avaliado e, desta forma, o desenho entra no processo avaliativo como 

uma forma de comunicação. Um dos avaliandos do sexo masculino, 12 anos de idade, 

no qual a queixa inicial, além da dificuldade de aprendizagem dizia respeito à sua 

timidez excessiva, a técnica do rabisco proporcionou um bom rapport e comunicação 

entre avaliando e avaliador, já que o mesmo possuía grande dificuldade de verbalizar 

acontecimentos do seu dia a dia. Através da história contada pelo sujeito a partir do 

desenho, foi possível compreender melhor sua relação familiar, informação que teve 

importância significativa na compreensão do caso.  

 Além da comunicação e fortalecimento do rapport a utilização de desenhos, 

segundo Lourenção (1984), possibilita visualizar o nível de maturidade da criança e 
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adolescente e suas expressões, em alguns casos serve, também, como elemento de 

elaboração dessas situações.  

No caso de um avaliando do sexo feminino,12 anos de idade, utilizando 

também a técnica do rabisco, a mesma demonstrou alto nível de criticidade quanto as 

suas produções, resistências no que cerne as abstrações de seus produtos, mantendo 

sempre um padrão em seus desenhos de formas triangulares e traços bastantes 

marcados. A avaliada também demonstrou pouca flexibilidade e altos níveis de tensão 

durante a aplicação da técnica. 

A partir dos relatos experenciados pelos estagiários nos dois casos explanados 

acima, pode-se visualizar que as técnicas utilizadas possuem variações em seus 

resultados, onde é necessário que o avaliador possua habilidades de manejar situações 

adversas na aplicação dos instrumentos lúdicos. Contudo, em ambos os casos a forma 

como o avaliado lidou com a técnica diz muito sobre as suas relações. 

O Jogo Túnel do Tempo foi outro recurso bastante utilizado nas experiências 

de estágio, tendo sido criado frente a uma importante dificuldade dos psicólogos de 

entrar em contato verbalmente com adolescentes, pois o uso exclusivo da comunicação 

verbal é, em geral, inviável e faz-se necessário a criação de mediadores que facilitem ao 

adolescente expressar e simbolizar seus próprios sentimentos. (ARENALES-LOLI, 

2011).  

No início do processo de avaliação psicológica com dois alunos de 12 e 13 

anos de idade, o jogo Túnel do Tempo de mostrou uma importante ferramenta para o 

estabelecimento de rapport e coleta de informações de forma lúdica. Ao final da 

atividade, ambos os avaliandos mencionados acima relataram ter gostado de participar 

do jogo. O avaliador percebeu que a interação com avaliando através de perguntas e 

respostas com base nas cartas do jogo auxiliaram para estabelecer o vínculo. 

Especialmente porque neste caso, as perguntas dão-se de modo aleatório, resultando em 

uma entrevista que se converte em jogo garantindo maior liberdade de discurso ao 

adolescente, por seu caráter “informal”.  

O Baralho Conversinha (Cyntia Borges de Moura), dispõe uma pilha de cartões 

com perguntas a serem feitas para o adolescente sobre suas vivências, desafios, 

dificuldades, questões sociais, afetivas e comportamentais, possibilitando conhecer tais 

aspectos dos avaliandos, e também facilitando a comunicação com o avaliador neste 

contato inicial. Tal técnica foi utilizada por uma das estagiárias, o que possibilitou na 

primeira interação perceber um dos fatores fundamentais dentro do processo avaliativo, 
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que é do avaliado estar vivenciando o período da adolescência e apresentar 

comportamento típico desta fase, mantendo um certo distanciamento afetivo da 

estagiária, dificultando tal interação.  

Na utilização do Baralho Conversinha com aluno do sexo feminino, 12 anos de 

idade, ocorreu uma aproximação vincular do avaliando com a estagiária, verificou-se 

que durante a aplicação da técnica não apresentou resistências em abordar nenhum 

assunto dos relacionados aos cartões, demonstrando-se sempre colaborativa e receptiva 

a atividade. 

Da mesma forma o baralho das emoções, o qual foi desenvolvido pelos autores 

com o intuito de estabelecer vínculo com os alunos avaliados, ainda proporciona o 

contato com relatos e percepções próprias dos sujeitos de sentimentos e emoções 

vividos diariamente, fato que auxilia a compreensão das relações que os cercam, 

abrindo possibilidade de investigação a determinados assuntos trazidos pelo sujeito, 

além de propiciar a análise qualitativa sobre as justificativas do desempenho escolar do 

mesmo. Um dos adolescentes do sexo masculino, 12 anos de idade, com dificuldades de 

aprendizagem e timidez excessiva identifica emoção do tipo raiva, como sendo uma 

emoção que sente quando as pessoas não o ouvem. Percebeu-se que a partir desse relato 

tornou-se possível a investigação sobre o assunto, já que o mesmo foi encaminhado por 

ser tímido e não interagir com as pessoas. Caminha (2011) menciona que as emoções 

possuem duas funções básicas, que são lidar adequadamente com as emoções e a 

socialização.  

As atividades de criar e completar histórias foram utilizadas com o intuito de 

trabalhar nos primeiros encontros com recursos mais simples e versáteis, o que pode 

proporcionar ao avaliador uma compressão da capacidade da linguagem escrita e verbal 

do avaliado, e que posteriormente ajudará a elucidar nas testagens psicométricas. Além 

do mais a formulação de histórias proporciona ao sujeito simbolizar conflitos presentes 

no seu dia a dia, seja do âmbito escolar, social ou familiar.  Neubern (2004) afirma que 

quando o indivíduo se apropria da linguagem passa a ter participação ativa na 

construção de significados tornando-se, desta forma, sujeito da sua história.  

Muitas vezes abordar alguns problemas é difícil para o adolescente, seja pela 

dificuldade de entrar em contato com o assunto ou pela vergonha de falar sobre o 

problema com o avaliador, uma pessoa estranha em sua rotina. Então, a utilização das 

técnicas lúdicas auxilia o sujeito adaptar-se a esta situação facilitando a comunicação 

entre o sujeito e o avaliador, pois, juntos constroem uma relação de aliança que propicia 
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o processo avaliativo. Porém, existem casos onde mesmo com a utilização de tais 

técnicas o indivíduo avaliado mantém-se afastado, não demonstrando engajamento no 

processo ou na própria relação com o avaliador, onde é possível questionar-se em 

relação aos meios utilizados para envolver o sujeito no processo, ou se tal vinculação 

negativa ocorre por razões intrapsíquicas do avaliado, comprometendo os resultados, 

pois a colaboração dentro do processo avaliativo é fundamental.  

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo buscou apresentar a experiência dos acadêmicos do 9° 

período do curso de Psicologia da Faculdade de Pato Branco- FADEP, em relação ao 

vínculo no processo de Avaliação Psicológica no âmbito da educação. Na experiência 

dos autores, foi perceptível a importância do sentimento de confiança e empatia 

presentes no processo de vinculação, para a coleta de dados necessários à compreensão 

da demanda, pois em vários dos casos, os adolescentes apresentaram-se, em um 

primeiro momento, receosos ao processo e com o passar do tempo, no decorrer dos 

atendimentos, jogos, brincadeiras, técnicas e demais instrumentos tornaram possível a 

interação avaliando e avaliador e estabelecimento do vínculo. Ademais, percebeu-se a 

mudança na postura de alguns alunos, os quais demonstravam estar mais engajados ao 

processo avaliativo. Perante tal percepção, e embora o conceito de vinculo esteja mais 

ligado à área clínica da psicologia, também é possível visualizar resultados positivos 

quanto ao papel do vínculo enquanto ferramenta de atuação do psicólogo na área da 

Avaliação Psicológica.  

No decorrer do estágio, foi possível perceber que o posicionamento das escolas 

e profissionais era de acreditar que a origem para as dificuldades em aprender, para os 

problemas emocionais e/ou comportamentais eram resultantes de condições biológicas, 

psíquicas, familiares e/ou sociais do aluno. Em nenhum momento houve um movimento 

das instituições no que tange a questionar suas próprias práticas pedagógicas. Deste 

ponto de vista, se torna necessário que o psicólogo oriente ou sensibilize a escola e 

família sobre quais são seus papéis no processo ensino e aprendizagem, de modo a não 

culpabilizar apenas o aluno ou a família, pois, além da aprendizagem dos conteúdos 

formais), a escola também contribui para a formação humana dos alunos.   

Diante dos conteúdos relacionados a situações de abuso sexual, lutos, agressões 

intrafamiliares, incestos, familiares usuários drogas licitas e ilícitas, prostituição de 
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familiares e filhos desejados que não cumpriram se papel de assegurar um possível 

relacionamento de um casal, assim como foi apresentado na literatura, os estagiários 

tiveram de estar em plena compreensão do seu papel e o seu objetivo diante da prática 

da Avaliação Psicológica, estando cientes dos objetivos a serem alcançados, não 

“abrindo feridas” relacionadas aos conteúdos apresentados, de forma que o processo de 

vínculo fosse manejado cuidadosamente para que este não fosse confundido com uma 

vinculação clínica.  

Freud (2010) recomenda que no tratamento psicanalítico se torna necessário ao 

profissional se comportar como o cirurgião, o qual não permite que seus afetos e sua 

compaixão enquanto ser humano interfiram no processo, de forma a concentrar-se em 

um único objetivo: realizar a operação do modo mais competente possível. Deste ponto 

de vista e, em relação ao processo de avaliação psicológica em analogia ao que propõe 

Freud, os estagiários tiveram que se comportar como “cirurgiões”, ou seja, não se pôde 

ter “pena” dos sujeitos avaliados, pois, estando consciente dos objetivos, foi necessário 

realizar o que havia sido planejado a priori, e da forma mais profissional e ética 

possível.  

Além disso, diante do tema do vínculo, cita-se Jung (1991, p. 112 apud 

LUDWIG; STREY; SILVA OLIVEIRA, 2010, p. 66): “Conheça todas as teorias. 

Domine todas as técnicas. Mas quando tocares uma alma humana, seja apenas outra 

alma humana.” Na experiência dos estagiários, o processo de Avaliação Psicológica 

exigiu um domínio teórico e técnico. Porém, a humanidade (as competências humanas) 

do avaliador, ou seja, estar presente no processo de avaliação de forma a “sentir” o e se 

permitir “sentir” e ser empático, se tornou importante para o estabelecimento do vínculo 

com o avaliando e para que este pudesse expor a sua subjetividade.  

Apesar dos obstáculos em relação ao vínculo ocorridos no decorrer do processo 

avaliativo, a experiência do presente estágio foi de grande valência na formação dos 

acadêmicos, os quais puderam perceber e vivenciar a importância do vínculo em 

Avaliação Psicológica. Bem como foi apresentado na literatura, embora não seja seu 

objetivo, o processo de avaliação psicológica pode ser terapêutico, e o estabelecimento 

do vínculo entre avaliador e avaliado poderá colaborar na aceitação do avaliado em 

relação ao próprio processo e, posteriormente, com respeito as recomendações e 

encaminhamentos da avaliação. 
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