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A-TRABALHOS COMPLETOS

1 - Saúde Mental e Práticas Institucionais: Casal, Família, Grupo, Criança e
Adolescente
Antonios Terzis1
ABERTURA
Prezadas (os) colegas, cordialmente, nossas primeiras palavras são de boas vindas aos
participantes deste 12º Simpósio – CEFAS e 1º Simpósio Associação Criança.
Assim, mais uma realização se concretiza com vistas à aplicação da Teoria
Psicanalítica, instrumentando técnicas de operação em pequenos grupos, comunidades,
instituições e outros estabelecimentos.
O desejo de conseguir este simpósio surgiu no início deste ano quando nos reunimos
com a diretoria da “Associação Pró-Reintegração Social da Criança”. Esta reunião
histórica marcou o início dos cursos de Pós-Graduação em Saúde Mental do CEFAS em
Sorocaba e nos incentivou na organização deste evento, buscando subsídios que possam
contribuir para a construção de uma clínica possível da Saúde Mental.
Numa época em que o tratamento do sofrimento psíquico ocorre frequentemente por
meio de medicamentos, numa situação clínica em que se procura prescindir da fala, e
principalmente do pensamento.
Entretanto, ao organizarmos esse evento, em “Saúde Mental e Práticas Institucionais:
Casal, Família, Grupos de Crianças e Adolescentes”, optamos por se inserir numa rica
tradição que torna a linguagem a via régia do tratamento.
Talvez fosse interessante relembrar brevemente alguns aspectos da história da
psicopatologia e Saúde Mental para dar relevo no tema deste Simpósio.
A moderna psicopatologia nasce no século XIX com um ramo da patologia médica que,
por sua vez, toma a lesão fisiológica e anatômica como o fator da doença. A patologia
médica, assim, é até hoje um discurso sobre o sofrimento entendido como lesão e,
portanto, como modificação fisiológica e anatômica do corpo normal.

1

Prof. de Pós-Graduação em Psicologia PUCCAMP e Ex-Presidente da FLAPAG
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Essa percepção, baseada numa posição entre normal e patológica, funda uma clínica
centrada no olhar.
Entretanto, sempre houve no Ocidente uma categoria de doentes – os loucos – que não
se enquadravam na patologia médica e mesmo assim eram considerados doentes.
Até o século XVII, os loucos vagavam pela Europa e, de alguma forma, alguns
conseguiam se curar. A partir do século XVIII, como observa Foucault, os loucos em
toda a Europa passaram a ser recolhidos em hospícios. Não havia, entretanto, qualquer
projeto clínico-terapêutico no isolamento hospitalar. Ao contrário, os doentes mentais
eram vistos como enfermos suspeitos de terem demônios ou, simplesmente, como
ameaça à sociedade normal.
Tratava-se, portanto, de enquadrar os loucos na categoria dos anormais ou degradados,
que muitos eram indesejados e enviados para as colônias européias, inclusive para o
Brasil.
No início do século XIX, quando Pinel realiza a reforma do Hospício de Paris,
liberando os loucos de suas grades, ocorre a primeira intervenção propriamente
psicopatológica, já que os loucos começam a ser vistos como pacientes que requerem
tratamento e não como ameaça na sociedade.
Em meados do mesmo século, Emil Kraepelin, na Alemanha e Magnan, na França, vão
consolidar a psiquiatria como prática clínica, introduzindo a pesquisa empírica e dando
início à observação sistemática de pacientes como técnica de tratamento. Nasce, assim,
a psiquiatria descritiva, baseada na cuidadosa e sistemática observação de pacientes.
Nesta época, quando Charcot assume a direção clínica do Hospital da Salpêtriére, uma
nova técnica de observação de pacientes surge: a fotografia. Foi a verdadeira mania de o
Charcot fotografar as crises histéricas, registrando as fantásticas posições assumidas
pelos doentes.
Os pacientes histéricos apresentavam paralisias sem correspondentes lesões cerebrais. É
nesse panorama, no qual a lesão fisiológica e anatômica já não serve para explicar a
doença, que entra em cena o Sigmund Freud.
Como entender a histeria? Eis a questão que vai provocar uma revolução na clínica
médica e na psicopatologia.
Primeiro através da Hipnose; em seguida lançando mão da Catarse, Freud, finalmente,
decide levar em consideração a proposta de uma paciente histérica: deixá-la falar para
limpar a chaminé psíquica.
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Essa alteração na clínica psicoterapêutica propõe ao paciente a obediência à regra
fundamental de falar tudo que lhe vem à mente, da maneira mais livre associativa
possível.
A psicopatologia alcança, então, o âmbito da linguagem. O desafio clínico é o da
dissolução de uma estrutura defensiva anti-pathos psíquico, por meio da linguagem e da
transferência.
O tratamento, por sua vez, depende de um procedimento clínico fundado na escuta
silenciosa. O mais importante, neste procedimento, é a garantia de que o clínico pode
acolher o discurso do paciente deixando-se modificar por sua impressão e representando
a ele uma identidade estável podendo, em contrapartida, tornar-se o suporte de suas
próprias modificações. O clínico vai se tornando um interlocutor íntimo, possibilitando
a manifestação do recalcado.
Assim, o psicoterapeuta realiza uma investigação propriamente científica, ou seja, a
ação sistemática e metódica de construção de um saber vivo, que se modifica porque
fracassa enquanto saber.
A escuta clínica, portanto vai proporcionando a descoberta e a caracterização de uma
outra organização discursiva revelada pela inoperância do recalque, com outro
mecanismo de defesa, já que aí também o sofrimento encontra-se tragicamente presente.
Por isso, a psicanálise em razão de seus fundamentos e princípios, é a disciplina da
escuta, que é considerada a mãe de todas as psicoterapias que inspiraram inúmeras
práticas clínicas, como as Psicoterapias de Grupo. A psicoterapia de grupo tem recebido
um valioso apoio da psicanálise.
Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, profissionais ligados à saúde se
deparavam com situações de urgência, como neuroses traumáticas geradas pela guerra,
que demandavam dispositivos de tratamento. Existiam dois problemas: excesso de
pacientes e poucos recursos. Na Inglaterra, uma das saídas encontradas foi promover
assembléias que reuniam pacientes e profissionais para discutir planos de trabalho.
Assim, em meio as crises sociais emergentes neste cenário caótico, se dá a gênese da
psicoterapia psicanalítica de grupo em Londres, quando Bion e Foulkes pensam o grupo
como dispositivo terapêutico fundando uma teoria dos grupos de base psicanalítica.
Sem dúvida, as demandas sociais decorrentes dos conflitos bélicos fizeram com que a
sociedade voltasse seu olhar para os hospitais psiquiátricos, para as condições
desumanas em que viviam os pacientes. Um outro momento marcante dentro da
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trajetória da reforma psiquiátrica foi a experiência italiana que teve início nos anos 60,
em Gorizia, onde Franco Basaglia e Antonio Slavich, dentre outros, colocam em marcha
um projeto de reformar um hospital psiquiátrico. Basaglia propôs práticas mais
humanas no atendimento em Saúde Mental, e posteriormente, foi além, no sentido de
romper com o modelo de atenção centralizado no hospital. Postula a desconstrução do
hospital psiquiátrico, de suas paredes, como também dos seus saberes e práticas. Foram
então criados outros serviços e dispositivos ditos substitutivos: Centros de Saúde Mental
(Amarante, 2007).
Por último, a Escola Francesa deu unidade e sentido à tradição da teoria e à prática dos
grupos, apoiando-se nas obras psicológicas de Freud (1921) e firmando como modelo
prevalente o da psicologia do grupo, contribuiu na criação de uma epistemologia dos
grupos (Pontalis, Anzieu, Käes).
A prática clínica atual torna evidente a necessidade de desenvolver técnicas de grupo
para que possa atender a crescente demanda da população.
A psicanálise como ciência do homem experimenta o impacto da vida moderna e não
ignora as transformações que ocorrem em outras ciências seja reformulando suas teorias
ou buscando novos métodos. As solicitações que o mundo moderno faz à psicanálise, no
sentido de recorrer aos seus conhecimentos para a solução de problemas urgentes e
vitais, fazem com que muitos analistas inclinem-se para o estudo e utilização de técnicas
que possibilitem o atendimento de grupos pequenos, sem abrir mão dos conceitos
fundamentais de sua teoria. Os psicanalistas, que em diferentes países vêm trabalhando
com grupos, inclinam-se cada vez mais no sentido de desenvolver uma técnica grupal
paralela à individual, que atenderia a duas exigências: as demandas de terapia por parte
da comunidade e a preservação dos pontos de vista científicos da psicanálise
(CORRAO, 1982; TERZIS, 2005).
A psicanálise de grupo tem se difundido bastante e o número de seus participantes vem
se ampliando de forma considerável. As teorias que Freud (1921) elaborou a partir da
convencional relação médico-paciente e do estudo da neurose no indivíduo – teoria da
libido, teoria estrutural, teoria edípica e teoria do superego – reportam-se sempre ao
indivíduo relacionado com objetos, construindo assim uma psicologia multipessoal.
Assim, no CEFAS utilizamos a Psicanálise aplicada nos grupos, por ser ela a melhor
ferramenta existente hoje para a compreensão da vivência humana. O desenvolvimento
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do estudo psicanalítico dos grupos tem enriquecido o universo conceitual daqueles que
se dedicam a esta área.
Mas ainda, é necessário organizar e oficializar programas e cursos sobre técnicas de
grupo, promover críticas sobre nossas práticas e pontos de referência. Junto a isso,
favorecer a atualização, que promove saberes instituídos, ao dar lugar a intervenções
renovadas em Saúde Mental. Porque um país como Brasil, com tão escassos recursos
econômicos, poucos técnicos e com uma quantidade enorme de pessoas desassistidas, é
necessário desenvolver novas técnicas de intervenção psicoterápica que possa atender à
crescente demanda da população.
Finalizando, agradecemos a todos aqueles que possibilitaram a realização deste
simpósio: a Universidade Paulista (UNIP) de Sorocaba, a Associação Pró-Reintegração
Social da Criança, a Presidente deste evento: Doutoranda Cybele Carolina Moretto, a
Comissão Científica e Organizadora, a Diretoria Administrativa do CEFAS e nosso
especial carinho ao Filipe Terzis pela criação do folder e o suporte de divulgação.
Declaro abertos os trabalhos do 12º Simpósio CEFAS e o 1º Simpósio Associação
Criança. Muito Obrigado.
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Cybele Carolina Moretto2 – Psicóloga, Mestre e Doutoranda em Psicologia
Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCC
RESUMO
Este trabalho apresenta algumas concepções psicanalíticas sobre a teoria e o dispositivo
grupal de Pichon-Rivière e pretende contribuir de forma a instrumentalizar os trabalhos
desenvolvidos nesta área nas instituições de saúde. O estudo está baseado no
pressuposto de que o grupo constitui-se uma técnica capaz de proporcionar a
manifestação dos efeitos do inconsciente, tornando possível um trabalho de orientação
psicanalítica. O estudo parte da atuação profissional dos autores, além de trazer um
recorte de um projeto piloto de uma pesquisa de doutorado tratando do tema dos grupos
na adolescência.
Palavras-chaves: Grupo Operativo. Pré-adolescentes. Psicanálise. Instituições.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DE PICHON-RIVIÈRE
No prólogo de seu livro intitulado “O processo grupal”, Pichon nos traz alguns dados
autobiográficos que esclarecem a relação do desenvolvimento de suas teorias com o
contexto em que viveu. Afirma que seu interesse pelas ciências do homem surge da
tentativa de “resolver a obscuridade do conflito entre duas culturas” (Pichon-Rivière,
1991, p. VIII).
Neste contexto, afirma que seu interesse pela observação da realidade teve em sua
gênese características pré-científicas, místicas e mágicas, próprias das populações rurais
influenciadas pela cultura guarani, onde viveu até seus 18 anos. Diz: “minha vocação
analítica surge como necessidade de esclarecimento dos mistérios familiares e de
questionamento dos motivos que dirigem a conduta dos grupos imediato e mediato”
2

cybele.moretto@ig.com.br
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(Pichon-Rivière, 1991, p. VIII). Já que na cultura Guarani, toda concepção de mundo,
de morte, loucura possuem um caráter mágico.
A partir de seus estudos sobre a psicanálise, passa a entender sob novo prisma o
significado que essa população dava para esses aspectos da vida, descobrindo os
modelos simbólicos, “através dos quais torna-se manifesto o interjogo de papéis que
configura a vida de um grupo social em seu âmbito ecológico” (Pichon-Rivière, 1991,
p. VIII).
Suas primeiras experiências na psiquiatria se deram ainda como estudante em clinicas
particulares, onde pode conceber o contexto e o processo das enfermidades psíquicas
como desagregações sociais ou desadaptações ao meio. Orientado pelas obras de Freud,
encontrou “uma síntese comum dos sonhos e do pensamento mágico, entre a arte e a
psiquiatria”. Ainda, afirma que tornou-se evidente para ele “a existência de objetos
internos, multíplices ‘imago’, que se articulam em um mundo construído segundo um
processo progressivo de internalização” (Pichon-Rivière, 1991, p. X).
Entendia ainda que, a aproximação da psiquiatria à psicologia social deveria romper
com o pensamento psicanalítico ortodoxo, ao qual aderiu em seus primeiros anos de
estudo. Isso implicava em uma ruptura, um obstáculo epistemológico que demandou
muitos anos a ser superado:
“A síntese atual dessa investigação pode evidenciar-se pela postulação de uma
epistemologia convergente, segundo a qual as ciências do homem concernem a um
objeto único: ‘o homem-em-situação’ suscetível de uma abordagem pluridimencional”
(Pichon-Rivière, 1991, p. XII).
A CONCEPÇÃO DE HOMEM
Pichon-Rivière (1980) se dedicou a desenvolver um pensamento dialético com a
incorporação

na

psicanálise

de

conhecimentos

de

outras

áreas

científicas,

principalmente do materialismo histórico dialético de Marx (Terzis, 2006). O autor
apresenta uma qualidade interdisciplinar em sua teoria e prática e procura estudar o
indivíduo não como um ser isolado, mas dentro de seu contexto familiar e social.
Considera fundamental a realidade externa e busca conhecer o mundo interno do sujeito
a partir de seu contexto, compreendendo, assim, os motivos e as causas que provocaram
uma determinada ruptura:
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para construir uma teoria da enfermidade psíquica necessitamos da referência
permanente do homem em seu contexto real e exterior (...) é impossível realizar um
trabalho profundo excluindo o método psicanalítico, bem como é impossível que esse
método tenha uma operacionalidade cientifica definida se não for permanentemente
verificado e confrontado com um trabalho social paralelo (1980, p.2).
O autor desenvolve uma concepção de homem, integrando permanentemente a
investigação psicanalítica com a investigação social, e concebe o individuo como uma
totalidade composta por mente, corpo e mundo exterior, as quais são integradas
dialeticamente. Sua teoria tem a característica de considerar o homem como uma
resultante do interjogo estabelecido entre o indivíduo e os objetos internos e externos,
em uma relação de interação dialética, a qual se expressa através de certas condutas.
Concordamos com o autor quando afirma ser impossível conceber uma interpretação do
ser humano sem levar em conta seu contexto e sua influência na constituição de
diferentes papéis que o homem assume ao longo da vida.
Marcando a importância das relações interpessoais na constituição do sujeito, Pichon
considera que a necessidade de comunicação do homem é o que ele tem de mais
primitivo e imperioso, necessidade expressada tanto no sentido da comunicação como
na dificuldade para alcançá-la:
“o neurótico é uma pessoa que vive uma desconexão dentro de seu grupo social (...)
aquilo que o homem tem de mais primitivo e mais característico é sua necessidade
imperiosa de estar em permanente comunicação com as outras pessoas” (1980, p. 83).
Pichon sofre forte influencia de Freud em sua concepção de homem, admitindo que esse
autor foi um revolucionário em sua época, ao revelar a existência de aspectos
“subterrâneos e labirínticos” (Pichon-Rivière, 1991, p. 141), abrangendo maior
profundidade e historicidade humana.
Percebe ainda que esse autor influenciou não apenas a psiquiatria, mas também
correntes literárias, que mudaram o dialogo com seu objeto estético, e movimentos
artísticos como o dadaísmo e o surrealismo (dominado por elementos oníricos)
Pichon desenvolve, a partir da teoria psicanalítica freudiana, um estudo centrado nas
relações interpessoais, dando um salto qualitativo na teoria psicanalítica, a qual
concebia o homem de um ponto de vista, predominantemente, intrapsíquico. Para ele, o
mundo interno é construído por fatores constitucionais e inatos. Porem, o sujeito quando
nasce e estabelece relações com os objetos externos vai construindo um mundo interno

18

repleto de representações dos objetos externos, os quais são incorporados pelos
processos de introjeção e projeção. Esses objetos internos adquirem características
particulares, que não coincidem com a realidade dos objetos externos, pois são
matizados por fatores inatos desse sujeito em particular. Nas palavras dele:
“... esse mundo interno também é construído pela experiência externa, que é colocada
dentro, construindo-se um mundo particular, um mundo que não é o externo, mas que é,
para o individuo, tão real quanto o externo...” (1980, p. 34-35).
Desse modo, o mundo interno funciona com uma dialética particular e que serve como
compreensão da realidade desse sujeito. Tal pensamento dialético, base da teoria
marxista, também permitiu a Pichon eliminar uma multiplicidade de pares antagônicos,
por exemplo: constitucional-adquirido, inconsciente-consciente, normal-patológico:
A concepção dialética nos coloca o fato de que não existe nenhuma contradição entre
uma situação fechada e uma situação aberta, uma vez que se trata de situações
transitoriamente fechadas e transitoriamente abertas, ou sucessivamente fechadas e
abertas, criando-se situações em espiral (1980, p.79).
Segundo Terzis (2006), o esforço teórico de Pichon aponta para uma visão
epistemológica em que os conceitos de mundo interno e externo não são considerados
separados e independentes. Podemos perceber isso na definição de patologia, a qual sob
seu ponto de vista, é concebida como uma conduta estereotipada, quando o movimento
da espiral é paralisado bloqueando a saúde.
“O sujeito estabelece uma relação dialética com o mundo e transforma as coisas, de
coisas em si, em coisas para si. Através de uma práxis permanente, na medida em que
ele se modifica, modifica o mundo, em um movimento de permanente espiral” (PichonRivière, 1991, p.140).
Por sua formação psiquiátrica, Pichon via o ser humano pelo prisma da saúde-doença.
Via em sua “tarefa psiquiátrica” um meio para uma descoberta de elementos genéticos,
evolutivos e estruturais para atingir um entendimento da conduta humana “como uma
totalidade em evolução dialética” (Pichon-Rivière, 1991, p. 143)
Via o ser humano a partir de um enfoque totalizador, “como um sistema dialético e
significativo em permanente interação”. As antinomias mente-corpo, indivíduosociedade, organismo-meio são compreendidas de maneira indissociada: “(...) os
critérios de saúde e doença, de normalidade e anormalidade, não são absolutos, mas
situacionais e relativos” (Pichon-Rivière, 1991 p.144). Mais a frente:
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“A doença implica numa perturbação do processo de aprendizagem da realidade, num
déficit no circuito da comunicação, processos que se realimentam mutuamente (...) o
sujeito é sadio na medida em que apreende a realidade numa perspectiva integradora,
em sucessivas tentativas de totalização, e em que tem a capacidade para transformá-la,
modificando-se por sua vez ele próprio” (Pichon-Rivière, 1991 p.144).
Sob o prisma dialético, Pichon vê a conduta humana
como estrutura e estruturante, introduzindo o conceito de “interação dialética de
modificação mútua”, no qual existe uma inter-relação intra-sistemica e intersistemica.
Desta forma, entende que um ser humano é uma
totalização, na medida em que há uma relação de seu mundo interno e de seu mundo
externo, de tal forma que a saúde e a doença estarão relacionadas aos conflitos presentes
nesta inter-relação.
Pichon

elege

alguns

princípios

que

regem

a

configuração de uma estrutura normal ou patológica, que resumidamente são:
1) Princípio da Policausalidade
Entende que as condutas desviadas, ou neuroses e psicoses, tem
em sua gênese uma pluralidade causal, “uma equação etiológica composta por vários
elementos que vão se articulando sucessiva e evolutivamente” (Pichon-Rivière, 1991, p.
145)
Distingue entre elementos genéticos (hereditários) e o fenótipo
(elementos resultantes do contexto social manifestados em um código biológico). Desta
forma, a realidade externa faz contínuas exigências de adaptação no decorrer do
desenvolvimento da criança, que pode resolver esses conflitos de forma integradora
(saúde) ou através de mecanismos de defesa estereotipados, que enrijecem o caráter e
estancam os processos de aprendizagem e comunicação. Rompe com uma noção
mecanicista que estabelece uma antítese entre o endógeno e o exógeno, vistos como
dispositivos complementares.
2) Princípio de pluralidade fenômica
Compreende a existência de três dimensões fenomênicas: mente,
corpo e mundo externo. O ser humano sadio é visto como uma totalidade-totalizante e a
patologia se estabelece em função do predomínio de uma multiplicidade sintomática
sobre uma dessas dimensões.
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Desta forma, entende que o sujeito modifica o mundo exterior a
partir de seus referenciais, sua mente opera através dos mecanismos de projeção e
introjeção e, a qualidade dessa relação será influente nas patologias.
3) Princípio da continuidade genética e funcional
A partir de construções teóricas kleinianas entende que a doença
mental tem uma gênese e uma seqüência que se estabelece desde fases primitivas do
desenvolvimento.
4) Princípio da mobilidade das estruturas
Entende que há uma plasticidade nos processos de interação do
sujeito, de forma que suas estruturas são instrumentais e situacionais, e modificam-se
em cada aqui e agora conforme os processos de interação com o ambiente.
Como foi visto em “Princípio da continuidade genética e
funcional”, Pichon entende o desenvolvimento humano de forma semelhante às teorias
psicanalíticas, principalmente kleinianas, ao considerar a profunda influencia da
primeira infância no desenvolvimento da mentalidade adulta através da internalização
das relações de objeto, que podem ser experimentadas pela criança de forma gratificante
(vínculo bom) ou frustrante (vínculo mau).
Observa em seus pacientes, mecanismos de defesa como a fixação
e a regressão, admitindo que a observação destes fenômenos auxiliam a interpretação do
analista.
Aprofunda esses conceitos ao incluir a medicina psicossomática,
entendendo que existe uma representação do corpo na mente:
“A criança, inicialmente, concebe seu corpo como
uma unidade não diferenciada (...) o corpo funciona como uma dimensão da mente, um
lugar onde podem estar localizados objetos internos, com os quais podemos estabelecer
vínculos internos no espaço correspondente a um órgão determinado” (Pichon-Rivière,
1995, p. 115).
O GRUPO OPERATIVO
A partir da elaboração de seu Esquema Conceitual Referencial Operativo (ECRO),
Pichon-Rivière aprofundou os estudos dos fenômenos que surgem no campo dos grupos
que se instituem para a finalidade não de terapia, mas de operar numa determinada
tarefa objetiva, como, por exemplo, ensino-aprendizagem. Sedimenta, assim, a teoria e
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técnica de Grupo Operativo, cuja representação heurística é a de uma espiral ascendente
com círculos progressivamente maiores, representando uma condição dialética que leva
o grupo ao desenvolvimento, pela superação de situações fixas e estereotipadas, com
geração de novas compreensões.
Osório (2003) cita uma aula de Pichon-Rivière, de 1970, onde ele teria dito que:
“Os grupos operativos se definem como “grupos centrados na tarefa” (...) Há técnicas
grupais centradas no indivíduo: são alguns dos chamados “grupos psicanalíticos” ou de
psicoterapia, nos quais a tarefa está centrada sobre aquele a quem chamamos de “portavoz”; o outro tipo de técnica é do “grupo centrado no grupo”, na análise de sua própria
dinâmica, técnica inspirada nas idéias de Lewin, na qual se considera o grupo como uma
totalidade; para nós, a tarefa é o essencial do processo grupal; por isso nossa insistência
em chamá-los “grupos centrados na tarefa”. (Osório, p. 28).
Passemos agora à conceituação de tarefa, a qual está
em estreita relação com o conceito de vínculo, pois a noção de tarefa envolve,
necessariamente, a constituição de vínculos.
Para Pichon-Rivière (1980) todo grupo tem uma
tarefa, um objetivo que seus membros almejam alcançar em conjunto. Para ele o grupo
operativo é aquele centrado em uma tarefa de forma explícita, por exemplo:
aprendizado, diagnóstico de dificuldade, tratamento, e neste último caso encontramos os
grupos terapêuticos os quais têm por tarefa tratar das questões psíquicas. Além da tarefa
explicita encontramos outra tarefa de forma implícita, subjacente à primeira, por meio
da qual, através da aprendizagem, abordam-se os problemas pessoais relacionados com
a tarefa. Nas palavras de Pichon (1982):
“Os grupos operativos se definem como grupos centrados na tarefa. Agora, por que esta
insistência? Pelo fato de que os grupos em geral se classificam segundo a técnica de
abordagem do mesmo. Observamos que há técnicas grupais centradas no indivíduo: são
alguns dos chamados ‘grupos psicanalíticos ou de terapia’, nos quais a tarefa está
centrada sobre aquele que nós chamamos de porta-voz [...]. O outro tipo de técnica é a
do ‘grupo centrado no grupo’, na análise da própria dinâmica [...]. Nossa preocupação é
abordar através do grupo, centrado na tarefa, os problemas da tarefa, do aprendizado e
problemas pessoais relacionados com a tarefa, com o aprendizado” (p. 1).
A esse respeito, parece-nos válido que todo grupo
operativo, independentemente da tarefa que se propõe, pode promover a capacidade de
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reflexão e, por isso, possui, indiretamente, uma função terapêutica (Moretto, 2008). Para
esclarecermos melhor esta questão, pensamos ser fundamental analisar o conceito de
tarefa tendo em vista o conceito marxista de trabalho. Na definição de trabalho, vemos
que é uma atividade especificamente humana, que liga o homem à natureza. Segundo
definição de Leontiev (1978), um dos principais seguidores de Marx:
“o trabalho é primeiramente um ato que se passa
entre o homem e a natureza. O homem desempenha aí para com a natureza o papel de
uma potência natural. As forças de que o seu corpo é dotado (...) ele as põe em
movimento a fim de assimilar as matérias dando-lhes uma forma útil a sua vida” (p.74).
O autor assinala, ainda, a natureza dialética desse
processo: “ao mesmo tempo que age por este movimento sobre a natureza exterior e a
modifica, ele (o homem) modifica a sua própria natureza também e (se) desenvolve
(...)” (Leontiev, 1978, p. 74).
Para Pichon, a noção ‘trabalho’ tem por finalidade
elaborar, através de esquemas adequados, certas situações práticas. Desta forma, quando
dizemos que um grupo está em tarefa nos referimos a uma indissociabilidade entre a
tarefa explicita (ou o “trabalho” do grupo), que é aquilo a que o grupo explicitamente se
propõe, e a tarefa implícita (a elaboração psíquica concomitante). Terzis (2006) reitera
que a realização da tarefa não é sinônimo de “fazer”, pois pressupõe uma ação humana
onde figurem as dimensões do sentir, do pensar e do atuar. Salientamos que Pichon
afirma que só podemos falar que o grupo está em tarefa, quando a ação implicada na
tarefa pode circular por sentimentos e pensamentos, tornando possível a elaboração
psíquica concomitante.
Por

isso,

afirmamos

que

a

elaboração

ou

transformação psíquica que decorre da tarefa é o aspecto propriamente terapêutico do
grupo operativo no sentido de promoção de saúde mental dos integrantes do grupo
(Moretto, 2008). Assim, através da influência marxista, o conceito de tarefa se opõe a
forma corriqueira como o trabalho é realizado em nossa sociedade, apontando para um
fazer cheio de vitalidade, que seja ação transformadora do indivíduo e do meio
(Castanho, 2007).
Outro conceito importante na compreensão da noção
de tarefa é o conceito marxista de alienação. Definimos:
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“No sentido de Marx uma ação através da qual (ou
um estado no qual) uma pessoa, um grupo, uma instituição, ou uma sociedade se tornam
(ou permanecem) alheios (...) aos resultados ou produtos de sua própria atividade (e à
atividade ela mesma), e/ou à natureza em que vive e/ou a outros seres humanos. Assim
concebida, alienação é sempre auto-alienação, ou alienação de si, em outras palavras, a
alienação do homem em relação a si mesmo (...)” (Bottomore, 1996, p. 11, apud
Castanho, 2007).
Bleger

(1958)

também

articula

a

disciplina

psicanalítica e o materialismo dialético apontando para o conceito de alienação. Para o
autor, o momento da tarefa seria um momento de superação da auto-alienação presente
na estruturação do trabalho em nossa sociedade. Na medida em que a auto-alienação é
componente de toda a forma de alienação, o momento da tarefa seria um momento de
realização de um trabalho não (ou menos) alienado
Segundo Bleger (1958), tomando como partida de
que a auto-alienação é a própria estrutura básica da alienação, então o conceito marxista
corrobora o uso que o conceito alienação faz referência a psicopatologias. O autor
aponta como o termo alienação pode ser utilizado para denominar os estados mentais
patológicos descritos por Freud:
“Em

‘O mecanismo

psíquico

dos

fenômenos

histéricos’, que data de 1893, Freud estuda como os eventos psíquicos ligados ao
sintoma histérico não se relacionam com o resto da personalidade e “atuam como um
corpo estranho”. Esta indicação e seu desenvolvimento posterior na psicanálise
assumem para nós uma importância extrema, porque é a observação por parte de Freud
do fenômeno da alienação; uma parte do próprio Ego, uma parte da própria pessoa se
torna estranha, se aliena” (p. 131).
Dessa forma, podemos traçar um paralelo entre a
“alienação mental” e a alienação do trabalho discutida por Marx, partindo da afirmação
de Bleger: “O mesmo processo que cumpre a neurose na ordem dos fenômenos
psicológicos, cumpre a alienação como fenômeno social” (1958, p. 238).
Seguindo o mesmo raciocínio, contrariamente, no
caso da saúde, o conceito de tarefa se aproxima do conceito marxista de trabalho
enquanto atividade humana transformadora do psiquismo e promotora de saúde.
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Finalizando, consideramos que a base do pensamento
de Pichon-Riviere coincide, assim, em partes, com a base epistemológica da teoria
marxista, que podemos sintetizar dizendo que o homem é um ser geneticamente social.
Pois a noção de trabalho “(...) se efetua em condições de atividade comum coletiva, de
modo que o homem, no seio deste processo, não entra apenas numa relação determinada
com a natureza, mas com outros homens, membros de uma dada sociedade” (Leontiev,
1978, p.74).
Podemos afirmar, ainda, que essa proximidade da
vida social que o conceito de tarefa permite ao grupo operativo é apenas um dos pontos
em que a teorização pichoniana constrói uma relação solidária entre o universo psíquico
e o mundo social e material.
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
Relatamos, a seguir, alguns fragmentos de uma sessão do grupo operativo com
pré-adolescentes do sexo masculino, entre 9 e 11 anos de idade, que faz parte de um
projeto piloto da pesquisa de doutorado (Moretto & Terzis, 2009).
Consideramos que cada grupo traz diversas possibilidades de investigação e
contribuições científicas absolutamente singulares e diversas em relação aos nossos
achados, portanto a que propomos aqui não pretende esgotar as discussões, e sim
contribuir para a reflexão e o desenvolvimento do trabalho com grupos na instituição a
luz do referencial de Pichon-Rivière.
O texto em letra normal abaixo é o registro realizado pelos coordenadores do grupo, e o
texto em itálico são algumas interpretações do conteúdo das reuniões do grupo.
FRAGMENTOS
Ao chegarmos à sala de espera, encontramos T. e mais a frente M. e M2. Logo que nos
aproximamos M. entregou uma foto para ser colocada na lembrança do dia dos pais.
Mais a frente se encontrava D., que chegou dizendo “hoje é meu ultimo dia no grupo,
minha mãe vai me tirar, pois ela diz que eu já estou bom”. Percebemos em sua fala que
esse era um desejo da mãe de D. e não dele. Algumas crianças parecem se surpreender
com a notícia.
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O inicio do grupo é propicio a movimentos regredidos, uma vez que há alto grau de
ansiedade. Surgem sentimentos de insegurança pela perda e a fantasia de que quem
melhora sai do grupo. Poderíamos levantar algumas dúvidas de D. como: Sentirão
minha falta caso realmente venha a sair? Querem que eu saia? Sou importante aqui?
Além disso, podemos observar que surgem sentimentos de preocupação e interesse no
grupo pela possível perda de um integrante, a noticia da saída causou uma reação
emocional, demonstrando o vinculo e a afinidade entre os participantes.
Descemos até a sala e perguntamos se mais alguém havia trazido a foto, e todos os
demais haviam se esquecido.
Neste momento, H. chegou e começamos a falar sobre a atividade, propondo escrever
um cartão e embrulhar os quadros que já haviam sido pintados para o dia dos pais.
Porém, ninguém quis fazer essa atividade, sendo decidido pela atividade de pipa.
Esse fragmento nos remete à compreensão de que se trata de um sinal de resistência no
grupo e uma dificuldade em entrar em contato com os sentimentos despertados pela
atividade do dia dos pais. A atividade de pipa parecia ser mais prazerosa e menos
angustiante.
O terapeuta saiu da sala para procurar o material para a pipa. Neste momento, W.
chegou na sala e se escondeu até o terapeuta voltar.
Em relação a essa situação, podemos perceber um movimento regressivo demonstrado
através da brincadeira de esconde-esconde. W. chega atrasado ao grupo e algumas
fantasias podem ter surgido como: será que sentiram minha falta no grupo? Será que
perceberão quando eu chegar? Irão me procurar?
Após ser distribuído o material que cada um iria usar, revelou-se que apenas M. e W.
sabiam fazer a pipa. Todos pediram para que os dois fizessem para eles.
Para a realização da atividade, ou seja, para terem e soltarem as pipas, é necessário,
obviamente, antes fazê-las. O grupo parece vivenciar um momento de confusão e
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desorganização emocional, pois os meninos não levam em conta a realidade, se
surpreendem com as etapas que precisarão percorrer para alcançar o êxito.
Por um lado observamos um movimento de valorização do conhecimento daqueles que
sabiam fazer as pipas. Porém, ao mesmo tempo, as crianças queriam recebê-las prontas,
sem precisar despender nenhum esforço para tal. Agindo assim, não precisariam
aprender e superar as dificuldades e frustrações inerentes ao processo.
Surgem sentimentos de insegurança, duvida sobre se conseguirá cumprir o objetivo para
o qual o grupo se pretende, preparar e executar a atividade de pipas dá trabalho.
Todos reclamaram muito de quanto estava difícil construir as pipas. M2 tinha
dificuldade em aceitar que não conseguia realizar a atividade. D. afirmava a todo tempo
que não tinha paciência para isto, saindo da sala e parando a tarefa a toda hora.
O grupo entra numa regressão, cuja característica principal é a de pôr em primeiro plano
os aspectos mais primitivos do funcionamento psíquico. O objetivo é evitar a frustração
inerente à aprendizagem por experiência, não permitindo um processo de
desenvolvimento. Observamos que parte do grupo apresenta dificuldades na evolução
da tarefa e intolerância às frustrações. E outra parte do grupo procura o
desenvolvimento e a construção das pipas.
No inicio do grupo, D. havia dito que sairia do grupo por “estar bom”. Então, parece
regredir, dizendo “não estou bom não. Não sei fazer pipa, não tenho paciência”.
M. e W. conseguiram fazer a própria pipa e ajudar aos outros. W. chegou a dizer: “vou
ajudar e não fazer por você”.
Nesse fragmento, deparamo-nos com outro fenômeno comum nos grupos: a questão da
liderança. Podemos pensar que W. assume o papel de líder com uma postura
democrática e positiva, que valoriza aos demais, incentiva suas capacidades, não é o
único detentor do saber, distribui seu conhecimento com todos. Essa atitude proporciona
um momento de união e fortalecimento das relações grupais, como observamos a
seguir.
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Ao final, todos conseguiram terminar a primeira etapa da confecção. A atividade não
pode ser finalizada completamente devido ao tempo, faltando a linha e a rabiola de cada
pipa. Combinamos terminar no próximo atendimento. Todos lavaram as mãos e foram
comer o lanche comentando bastante sobre a atividade. Estavam animados e queriam
logo ver as pipas prontas.
O êxito na tarefa amenizou a sensação de que o grupo é fraco e incapaz de realizar seu
objetivo. Supera a fase inicial de frustrações e inseguranças. Nesse momento, surge um
sentimento de esperança e de realização do desejo.
Encontramos nas formulações de Pichon-Rivière uma possibilidade de compreensão
desse fenômeno. Para o autor, o grupo entra em tarefa quando ocorre uma elaboração
psíquica concomitante à realização daquela explicitamente colocada (confeccionar
pipas) e a integração entre o sentir, o pensar e o agir. A noção de tarefa envolve,
necessariamente, a constituição de vínculos, conforme observamos nesse grupo.
A esse respeito, nosso grupo funciona, como um grupo operativo. Esse grupo é descrito
como um conjunto de pessoas com um objetivo comum que procura atingir trabalhando
como equipe. Os meninos estavam satisfeitos e animados com a própria capacidade em
realizar a atividade, ser cooperativos, serem amigos, formarem um grupo.
Podemos ainda pensar que no grupo, a comunicação, a aprendizagem, o conhecimento e
a realização de tarefas coincidem com a cura. A partir desta suposição, podemos supor
que nosso grupo, nomeado pelos próprios pré-adolescentes como “Transformers”
realmente transformou a si mesmo e se desenvolveu, cumpriu com seus objetivos e teve
uma função terapêutica para seus membros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que o grupo operativo constitui um contexto realmente enriquecido, no
sentido de proporcionar condições em termos de prevenção e promoção da saúde aos
pré-adolescentes. Seus fenômenos específicos de grupo, como a ressonância,
demonstram ser agregadores e, portanto, consideráveis para o cuidado com o sofrimento
psíquico.
Acreditamos que conseguimos compreender alguns dos fenômenos grupais, assim como
constatamos que os encontros sensibilizaram os participantes quanto às vivências
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emocionais, possibilitando a expressão das inseguranças e ansiedades, e a construção de
idéias criativas.
Além disso, consideramos que nossa experiência pode servir de referência para
instituições de saúde e fundamentar ações, devido a possibilidade de aplicarmos a
técnica de grupo em contextos diferenciados, ressaltando que, além de ser uma técnica
eficaz para a compreensão do ser humano, o grupo também facilita o estudo de um
número maior de pessoas que podem ser reunidas em um mesmo espaço e tempo.
REFERÊNCIAS
BLEGER, J. (1958). Psicoanálisis y dialéctica materialista. Buenos Aires: Ediciones
Nueva Visión, 1988.
CASTANHO, P. de C. G. O momento da tarefa no grupo: aspectos psicanalíticos e
psicossociais. Rev. SPAGESP. v.8 n.2. Ribeirão Preto, dez. 2007.
LEONTIEV, A.N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978.
MORETTO, C. C. ; TERZIS, A. Experiências com um Grupo de Adolescentes através
dos Mitos Gregos. In: Anais da VII Jornada APOIAR: Saúde Mental e Enquadres
Grupais: A Pesquisa e a Clínica, São Paulo, 7 de novembro de 2009, USP.
MORETTO, C.C. Experiências de uma equipe interdisciplinar de saúde mental: um
estudo psicanalítico. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Psicologia do Centro de Ciências da Vida da PUC – Campinas, 2008.
OSÓRIO, L. C. Psicologia grupal: uma nova disciplina para o advento de uma nova era.
Porto Alegre: Artmed, 2003.
PICHON-RIVIERE, E. Historia de la técnica de los grupos operativos. Revista: El
portavoz.

Año

I,

nº

1,

Junio

de

http://www.islogrupalhoy.com.ar/psicologia/textos/HistoriadelatecnicadeGO.doc.

1980.

29

PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
TERZIS, A. Construções para uma teoria dos grupos. Anais do VI Simpósio CEFAS,
Campinas: CEFAS, 2006.

30

3 - A prática de atividade física em grupo restaurando os laços com a realidade
Maria Cristina Zago3
Antonios Terzis4
Resumo: Relata-se a experiência de um grupo inserido em uma Unidade de um Serviço
Público de Saúde Mental (Campinas), que atende pacientes psicóticos e neuróticos
graves. Propõe-se uma reflexão, a partir de vivências dos pacientes relativas à atividade
grupal, sob um olhar psicanalítico, e notadamente, da perspectiva grupanalítica.
Método: o grupo era aberto, heterogêneo e misto quanto ao gênero. Freqüência: uma
vez por semana com duração de duas horas. A técnica utilizada compreendia:
caminhada de ida e volta do Serviço à Praça de Esportes da comunidade, atividade
esportiva coletiva e fechamento simbólico da sessão. Este último momento constituía-se
num espaço para a reflexão, simbolização e elaboração da vivência do grupo.
Resultados: através de experiências subjetivas individuais e coletivas, o grupo aponta
que a atividade desenvolvida foi vista com algo que lega saúde. O grupo diz que a
promoção do exercício, da ação, provoca uma mudança, uma ruptura no funcionamento
psicótico. Sair da Unidade, ganhar as ruas, praticar um esporte em grupo em um espaço
da comunidade, oportunizou o resgate da realidade, das relações com o mundo externo.
Ao passo que, estar na Unidade remeteu a uma impossibilidade de movimento, a
“doença”. A atividade grupal proposta, com todas as suas particularidades, surge como
uma via de escape da “loucura”.
Palavras-chave: Saúde Mental; Grupanálise; Atividade física.
Abstract (Psychiatric reform: the practice of physical activity restoring the laces with
the reality): It relates the experience of a group inserted in an Unit of a Public Service of
Mental Health (Campinas), that attends psychopathic and serious neurotic patients. It
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proposes a reflection, starting from patients' relative existences to the presented
pertaining to a group activity, under a psychoanalytical look, and notedly, of Group
Analytic perspective. Method: the group was open, heterogeneous and mixed regarding
the gender. Frequency: once a week with two hours duration. The used technique
comprehended: walk of roundtrip of the Service to the community Sports Square,
collective sporty activity and symbolic shutdown of the session. This last moment it
constituted in a space for the reflection, simbolization and elaboration of the group
experiences. Results: through of individual subjective and collective experiences, the
group points that the activity developed was seen with something that delegates health.
The group tells that the exercise promotion, of the action, provokes a change, a rupture
in the psychopathic operation. Go out from the Unit, win the streets, practice a sport in
group in a community's space, gave the opportunity of restore the reality ransom, of the
relations with the outside world. while, be in the Unit remited to a movement
impossibility, the “disease”. The proposed pertaining to a group activity, with all their
particularities, arises as “a madness escape way”.
Keywords: Health, grupanálise, physical activity.
Resumen: Se relata la experiencia de un grupo inserto en una Unidad de un Servicio
Público de Salud Mental (Campinas), que atiende pacientes psicóticos y neuróticos
graves. Se propone una ponderación, desde vivências de los pacientes relativas a la
actividad grupal presentada, bajo un mirar psicanalítico, y notadamente, de la
grupoanálisis. Método: el grupo era abierto, heterogéneo y misceláneo en cuanto al
género. Frecuencia: una vez por semana con duración de dos horas. La técnica utilizada
comprendía: caminata de ida y vuelta del Servicio a la Plaza de Deportes de la
comunidad, actividad deportiva colectiva y encerramiento simbólico de la sesión. Este
último momento se constituía en un espacio para la ponderación, simbolização y
elaboración de la vivência del grupo. Resultados: através de experiencias subjetivas
individuales y colectivas, el grupo apunta que la actividad desarrollada fue vista con
algo que lega salud. El grupo dice que la promoción del ejercicio, de la acción, provoca
un cambio, una rotura en el funcionamiento psicótico. Salir de la Unidad, ganar las
calles, practicar un deporte en grupo en un espacio de la comunidad, oportunizou el
rescate de la realidad, de las relaciones con el mundo externo. Al paso que, estar en la
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Unidad remetió a una imposibilidad de movimiento, la “enfermedad”. La actividad
grupal propuesta, con todas sus particularidades, surge como una vía de escape de la
“locura”.

Palabras-llave: Salude Mental, grupanálise, actividad física.
Especialmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, profissionais ligados a saúde se
deparavam com situações de urgência, como neuroses traumáticas geradas pela guerra, que
demandavam dispositivos de tratamento. Existiam dois problemas: excesso de pacientes e
poucos recursos (Amarante, 2007). Na Inglaterra, uma das saídas encontradas foi promover
assembléias que reuniam pacientes e profissionais para discutir planos de trabalho. Assim, em
meio as crises sociais emergentes neste cenário caótico se dá a gênese da psicoterapia
psicanalítica de grupo em Londres, quando W. R. Bion (1963/2006) e S. H. Foulkes (1967)
pensam o grupo como dispositivo terapêutico fundando uma teoria dos grupos de base
psicanalítica. Sem dúvida, as demandas sociais decorrentes dos conflitos bélicos fez com que a
sociedade volta-se seu olhar para os hospitais psiquiátricos, para as condições desumanas em
que viviam os pacientes. Um outro momento marcante dentro da trajetória da reforma
psiquiátrica foi a experiência italiana que teve início nos anos 60, em Goriza, onde Franco
Basaglia (1985), dentre outros, colocam em marcha um projeto de reformar um hospital
psiquiátrico. Basaglia propôs práticas mais humanas no atendimento em Saúde Mental, e
posteriormente, foi além, no sentido de romper com o modelo de atenção centralizado no
hospital psiquiátrico. Postula a desconstrução do hospital psiquiátrico, de suas paredes, como
também dos seus saberes e práticas; foram então criados outros serviços e dispositivos ditos
substitutivos: Centros de Saúde Mental. Cito, em especial esta experiência italiana, pois esta
inspirou o desenrolar do movimento de reforma psiquiátrica brasileira.
Com as mudanças nas leis governamentais que regem o atendimento do paciente
psiquiátrico no Brasil no final do século XX e o advento dos CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial) novas técnicas vêm sendo propostas. Até abril de 2005, o Brasil tinha 622 CAPS
em todo país, 260 Serviços Residenciais Terapêuticos, inúmeros ambulatórios, serviços em
hospitais gerais e a participação cada vez mais atuante da atenção básica no atendimento
relativo à Saúde Mental. O Ministério da Saúde relata que em 2010 o número de CAPS em
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funcionamento em todo o País sobe para 1.5025. Assim, o modelo hospitalocêntrico vem
progressivamente se retirando do contexto brasileiro. No início do século XXI, 91% dos
recursos da saúde mental no SUS eram direcionados a hospitais psiquiátricos, sendo que, apenas
9% se concentravam em Unidades ambulatoriais. Em 2004, porém, cerca de 68% do total dos
recursos eram encaminhados à área hospitalar. Houve também uma ampliação no financiamento
destinado à atenção extra-hospitalar (Delgado, 2005). O movimento da Reforma psiquiátrica
iniciado no final dos anos 70 se re-atualiza dia-a-dia nas Unidades de tratamento, na medida em
que há a necessidade de se pensar novas práticas que possibilitem o acesso ao paciente
psiquiátrico. Além disso, pode-se dizer, que a reforma psiquiátrica tem como base a atividade
coletiva e os dispositivos grupais. Nesse sentido apresenta-se um grupo de pacientes
psiquiátricos inseridos em um Serviço de Saúde Mental Público, que se reuniam para praticar
atividades físicas fora do ambiente de tratamento, isto é, em uma Praça de Esportes da
comunidade.

Em relação ao tema proposto, isto é, o desenvolvimento de atividades físicas para
pacientes psiquiátricos, Meyer, Broocks (2000) relatam que exercícios aeróbicos
parecem ser efetivos em incrementar o humor em geral e sintomas de depressão e
ansiedade em indivíduos saudáveis e pacientes psiquiátricos. Mcdevitt, Robinson,
Forest (2005), comentaram o desenvolvimento de um programa de caminhada para
pacientes de um centro de reabilitação psiquiátrica, onde a ocorrência de obesidade,
sedentarismo, diabetes e hipertensão eram freqüentes. Peluso, Andrade (2005),
assinalam que a atividade física é um importante instrumento de saúde pública, sendo
útil, no tratamento de doenças psiquiátricas como transtornos depressivos e ansiosos
devido seus efeitos no tratamento e na prevenção de várias patologias. Relatam que os
trabalhos sobre os efeitos de atividade física na saúde mental vem se tornando mais
comuns, porém ainda não permitem um conhecimento maior sobre os mecanismos
relacionados aos benefícios e malefícios associados a este tipo de atividade. Broocks,
Sommer (2005), analisaram os benefícios psicológicos do esporte para sujeitos que
sofrem de depressão, ansiedade e demência e em casos de psicose, desordens afetivas e
adições. Broocks (2005) pontua que numerosos estudos em voluntários saudáveis
demonstraram os efeitos positivos do exercício aeróbico regular, como a redução da
ansiedade ou de sintomas depressivos. Acrescenta que existe uma evidência sólida que
5
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34

o exercício regular está associado a efeitos terapêuticos em pacientes psiquiátricos que
sofrem de transtornos depressivos e outros transtornos psiquiátricos. Segundo Faulkner,
Cohn, Remington (2006), a atividade física deve ser um componente das intervenções
direcionadas em prevenir ou tratar a obesidade na esquizofrenia. Trivedi, Greer,
Grannemann, Chambliss, Jordan (2006), relataram um estudo piloto que analisou o uso
do exercício como coadjuvante à medicação antidepressiva em pacientes com depressão
grave. Para Faulkner, Carless (2006), a atividade física pode desempenhar um papel
significativo no contexto da reabilitação psiquiátrica em termos de benefícios físicos e
mentais. Leibovich, Iancu (2007), consideram que a atividade física é um aspecto
importante de boa saúde para todos, e ainda mais importante para pacientes
psiquiátricos que usualmente tem um estilo de vida não saudável e tomam medicações.
Este artigo apresenta uma pesquisa que trata da eficácia da atividade física no
tratamento de diferentes problemas psiquiátricos do ponto de vista médico-fisiológico e
também do ponto vista psicológico. Os autores assinalam que médicos e profissionais
da saúde mental devem encorajar pacientes a participar de atividade física regular. Os
trabalhos de pesquisa acima citados apontam os benefícios da prática de exercícios
regulares, notadamente para indivíduos submetidos a tratamento psiquiátrico em função
de transtornos depressivos ou outros transtornos, como a psicose. Assinalam que a
atividade física pode ser um grande aliado no tratamento de pacientes psiquiátricos, nos
quais, a ocorrência de obesidade, sedentarismo, diabetes e hipertensão são freqüentes.
No entanto, o que pensar das repercussões no psiquismo, sob um olhar psicanalítico em
relação à prática de atividades físicas em grupo, e mais ainda, fora do ambiente de
tratamento, isto é, em uma Praça de Esportes da comunidade. Quais as representações
que emergem no grupo a este respeito?
I. A psicologia social de Freud e a emergência da Grupanálise em Instituições de Saúde
Mental.
A leitura dos casos clínicos de Freud revela que o estudo das relações intersubjetivas
que se colocam em torno do sujeito serve ao psicanalista no sentido de buscar
reconstruir a malha de conexões na psique do sujeito; seu objetivo é desenhar a estrutura
que se pode dizer grupal das identificações dos pacientes. Assim, tem-se que a
psicologia individual se destaca de um fundo composto pela psicologia social. Entende-
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se que é no espaço psíquico interno que se contrapõem os atos psíquicos sociais do
sujeito e os atos psíquicos narcísicos (Käes, 1997).
Em Psicologia de Grupo e A análise do ego (1921/1996), Freud considera que embora a
psicologia individual se dedique ao homem individualmente, ela não pode desprezar as
relações que o indivíduo estabelece com os outros. Assim, a psicologia individual achase imbricada na psicologia social. Freud argumenta que, quando um indivíduo é
colocado num grupo, está sob condições em que as repressões de seus impulsos
inconscientes se encontram mais fluídas. Nesse sentido, contrapõe a percepção da
realidade, de uma realidade que não é objetiva, mas psicológica nos sonhos, na hipnose,
às vivências de um indivíduo num grupo. No capítulo V de Psicologia de Grupo e A
análise do ego (1921/1996), Freud se ocupa da análise de grupos altamente organizados,
permanentes e artificiais, como a Igreja e o exército. Aponta que nesses dois grupos,
laços libidinais unem o indivíduo ao líder e aos outros membros do grupo. Percorrendo
a psicologia social de Freud, tem-se que em Totem e Tabú (1913/1996) o ônus da
incursão na civilização seria o sacrifício da sexualidade e da agressividade. Os
membros, embora iguais, querem ser dirigidos por uma só pessoa superior a todos eles.
Posteriormente, Freud, em O Mal-estar da civilização (1929/1996), propõe o
fundamento da renúncia mútua à realização da pulsão. Freud assinala que o sentimento
de culpa ocasionado pelo processo de aculturação permanece e é vivido sob a forma de
uma infelicidade, um mal-estar. Dessa forma, a psicologia social de Freud aparece como
subsídio ao desenvolvimento da psicanálise.
Ressalta-se que a clínica grupal tem sua origem em instituições disciplinares, guardando
uma relação íntima com hospitais psiquiátricos. Historicamente, autores como Bion
(1963/2006), Foulkes & Anthony (1967), envolveram-se em experiências desenvolvidas
em hospitais psiquiátricos e no exército. Um outro nome marcante dos autores de grupo
em psicanálise, Pichon-Rivière (1971), criador da psicologia social Argentina,
desenvolveu grupos operativos no “Hospital de las Mercedez”, um hospício de
mulheres da cidade de Buenos Aires.
Ao mesmo tempo, pode-se dizer, que a reforma psiquiátrica tem como base a atividade
coletiva e os dispositivos grupais (Lancetti, 2000). Historicamente, diz-se que, em
Londres (1940), a psicanálise de grupo se legitimou de fato como entidade pensada e
fundamentada em alguns conceitos da psicanálise (Käes, 1997). Dentre alguns autores
da escola francesa, apresentam-se os conceitos desenvolvidos por René Käes (1976) a
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respeito da compreensão da entidade grupo e do que ele chamou de aparelho psíquico
grupal.O autor (1976) estrutura a teoria do aparelho psíquico grupal através da análise
das relações que se estabelecem entre o grupo enquanto objeto e o grupo social.
Segundo Käes (1976), a construção do grupo se dá através dos sistemas de
representação: os organizadores psíquicos e os organizadores socioculturais. Os
organizadores psíquicos correspondem a uma formação inconsciente próxima ao núcleo
do sonho, sendo constituídos pelos objetos do desejo infantil. Já os organizadores
socioculturais advêm da transformação desse núcleo inconsciente pelo trabalho do
grupo; funcionam como códigos registradores, assim como o mito, de diferentes ordens
de realidade (física, psíquica, social, política, filosófica).
Neste artigo, propõe-se uma reflexão, a partir de vivências dos pacientes relativas à
atividade grupal apresentada, sob um olhar psicanalítico, e notadamente, da grupanálise.
A fim de se atingir o objetivo proposto, faz-se necessário introduzir a questão do grupo
na psicanálise, abrindo um novo caminho para a pesquisa científica neste campo.
Assim, Anzieu (1967/1993) argumenta sobre o método psicanalítico nas situações de
grupo. Segundo o autor, não há nenhum campo de manifestação dos efeitos do
inconsciente que não seja aplicável o método psicanalítico, desde que suas regras sejam
respeitadas. De acordo com Käes (1982), a questão da interpretação em um enquadre
grupal é a análise transferencial, isto é, a elaboração dos inúmeros processos
transferenciais e contratransferenciais que se articulam no grupo. Os participantes deste
grupo são pacientes com diagnóstico de psicose inseridos em uma Unidade de um
Serviço Público de Saúde Mental

(Campinas, Estado de São Paulo). A referida

Instituição, por meio de sua Comissão Médica, validou esta proposta de atendimento
grupal . Tem-se um grupo heterogêneo e misto quanto ao gênero; um grupo aberto,
cujos participantes se reúnem para praticar atividades esportivas uma Praça de Esportes
da comunidade, isto é, fora do ambiente de tratamento. Freqüência das sessões: uma vez
por semana, com duração total de duas horas cada sessão. Tem-se uma caminhada de
ida e volta do Serviço à Praça de Esportes da comunidade, atividade esportiva coletiva e
fechamento simbólico da sessão. Este último momento constituía-se num espaço para a
reflexão, simbolização e elaboração da vivência do grupo (Zago, 2009).
A seguir, inserem-se fragmentos de depoimentos livres selecionados aleatoriamente, nos
quais o grupo comunica verbalmente suas impressões em relação à atividade
desenvolvida:
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(...) eu sou tímida; eu falo pouco, como é todo mundo simples, diferente né! Então não
tem barreira né! As barreira cae por terra.
Indiretamente, esta participante tece uma comparação sobre seu modo de existir neste
grupo e em outros grupos sociais. Surge a questão da “diferença”, uma diferença que é
comum a todos. Esta diferença que é comum parece dissipar barreiras que podem surgir
em outros espaços de convivência. Nesse sentido, Joseph H. Pratt (1872-1956),
considerado o primeiro a utilizar grupos de uma maneira terapêutica específica, já
relatava, no início do século XX, que a existência de uma doença comum a todos
favorecia a camaradagem entre os participantes do grupo,

“Made up as a our

membership is of widely different races and different sects, they have a common bond
in a common disease. A fine spirit of camaraderie has been developed.6” (Pratt, 1907, p.
29).
Quando o grupo relata que, “(...) As barreira cae por terra”, pode estar comunicando que
o setting grupal se coloca como um espaço que não é ameaçador, que não gera
persecutoriedade. Nesse sentido, Käes (2007) comenta a legitimidade terapêutica do
dispositivo grupal para pacientes psicóticos, por trazer a possibilidade da pulverização
da transferência, “This characteristic of transference in the group situation describes the
group as a location of psychoanalytic work for subjects who would not be able to
tolerate a single transference object: such is the case of psychotic, borderline, or
antisocial patients (Käes, 2007, p.65)7”. Ao mesmo tempo, Lancetti afirma que o
simples fato de estar louco com outros é fortemente continente e terapêutico; “- sem
essa força solidária não haveria re-significação histórica nem repetição transferencial,
não haveria processo terapêutico” (Lancetti, 2000, p.158). Dessa forma, estas

6

Tradução livre: “Composto como nossa sociedade por raças e seitas extremamente diferentes,
eles têm um laço comum em uma doença comum. Um espírito bom de camaradagem foi
desenvolvido”.

7

Tradução livre: “Esta característica de transferência na situação de grupo descreve o grupo
como um local de trabalho psicanalítico para sujeitos que não poderiam tolerar um único objeto
de transferência: como no caso de psicótico, ‘borderline’, ou pacientes anti-sociais.”
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considerações reafirmam a importância dos grupos no cotidiano das Instituições de
Saúde Mental.

- (...) Eu achei que é um benefício pra gente que toma muito medicamento, então é bom
fazer exercício físico, pra eliminar também o medicamento, pra gente também não ficar
muito parado, pra fazer bem pra saúde.
O esporte é legal pra gente que toma remédio, faz um bem, o remédio deixa a gente com
muito sono, com o corpo mole, então pra gente que toma remédio tá sendo bom, um
beneficio pra gente.
(...) mais saudável; dá mais saúde né! E mais saudável pra nois”.
Aparece de maneira recorrente nos depoimentos a comunicação dos benefícios físicos e
psíquicos em participar da atividade grupal. Tem-se a percepção de um corpo
desvitalizado, inerte, pelo uso de medicamentos, esteriotipado, um corpo psicótico que
ganha movimento através da atividade proposta, que aparece como uma via de acesso à
saúde. Käes (1976) estuda a relação da imagem do próprio corpo como organizador
grupal. Os organizadores grupais ou grupos internos atuam como organizadores
psíquicos inconscientes formando o objeto-grupo, tendo um papel decisivo nos
esquemas de organização inconscientes do processo grupal, na realidade psíquica grupal
inconsciente, e nas conexões do grupo.
Tô achando bom participar do grupo, acho legal” (...) porque a gente assim ta fazendo
tratamento, né! Ás vezes é bom fazer, sair, distrair, fazer parte de um grupo, distrair a
cabeça, né, não ficar muito preso lá dentro, sair aqui fora, dar uma passeadinha aqui é
bom, em grupo.
Eu vejo a atividade como um benefício, ta beneficiando mais a gente, a gente não fica
tão parado, tão preso, né! A gente faz mais atividade, quanto mais atividade, melhor, dá
pra distrair mais a cabeça.
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Esquecer os problema, né! A gente tem muito problema, sei lá; desligar das
preocupações.
Pra nois foi excelente, porque a gente tava muito preso lá, parado, só pensando, ansiosa,
tensa, só nas preocupações, só pensando, sem ter o que fazer, amarrada praticamente,
né! E aqui a gente se solta, tem mais alegria, mais vida, mais ânimo, e desliga de tudo
aquilo lá
O grupo diz que a promoção do exercício, da ação, provoca uma mudança de estado no
psiquismo. Comunica que sair do espaço Institucional para praticar um esporte significa
o reencontro com aspectos internos saudáveis. Assim, a atividade grupal figurou como
uma via de resgate da realidade, das relações com o mundo externo. Ao passo que, estar
na Unidade remeteu a uma impossibilidade de movimento, a “doença”. O grupo faz
referência ao aprisionamento real que se dá pela internação hospitalar. No entanto, fala
de um confinamento, de uma detenção pela doença. Os pacientes fazem uso da palavra
para expressar como a retirada marcante da libido dos objetos nas situações de psicose
se traduz em encarceramento em si mesmo. Freud (1911) aponta que na psicose ocorre
um desligamento progressivo da libido investida nos objetos externos, a qual é
reintrojetada no ego. Dessa forma, a técnica aplicada traz a possibilidade de tirar o
paciente de um mundo psíquico persecutório, que aprisiona, através de atividades que
favoreçam as relações intersubjetivas, o vínculo, facilitando assim o processo de
estabilização da “doença”. Tem-se a tarefa como uma representação libidinalmente
investida, o que gera uma transferência positiva traduzida pelo engajamento à atividade.
Ao dizer que “(...) A gente faz mais atividade, quanto mais atividade, melhor, dá pra
distrair mais a cabeça”, o grupo parece sugerir que a atividade provocou um outro
estado de coisas no espaço psíquico. O verbo distrair é definido por: tornar desatento,
esquecido; desviar, fazer sair, daquilo em que estava concentrado ou fixo; livrar de
preocupação, de idéia fixa; recrear, divertir-se (Ferreira, 1986). A atividade grupal
parece ter mudado o curso estabelecido pelo adoecimento, desviando a atenção em
direção ao mundo externo. Pode-se pensar também que ela tenha proporcionado um
momento em que se pode resgatar o prazer.
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Acho que isso daí é essencial, acelera o tratamento, mais rápido a recuperação da gente.
Que eu só tô mais animada, mais feliz, e vocês ajudaram a gente sair da tristeza e da
depressão, um pouquinho que seja, mais já saí. Agradecida. Vocês são umas bênçãos
nas nossas vidas.
Acho maravilhoso, volto as minhas raízes, desde o momento em que eu treinava
capoeira, desde adolescente (...) que eu tô voltando; o que eu quero mais agora é parar
de fumar, só isso, que eu mais anseio, pra dar continuidade melhor ao condicionamento
físico.
A atividade grupal proposta favorece a ressignificação de vivências e o encontro com
aspectos internos saudáveis, com uma vida onde “o doente” não significava um lugar.
Este depoimento parece trazer o movimento do grupo que recorre a suas experiências
anteriores para reconhecer sua realidade subjetiva.

Maravilhosamente, maravilhosamente bem; é um grupo que vem estimular a gente ter
cada dia mais esperança de poder abandonar de vez tudo aquilo que não presta, por
exemplo: o cigarro.

A minha opinião é boa, é excelente porque ela vai estimular a serotonina que vai
metabolizar melhor o lítio e eu vou ter uma vida normal, como qualquer outro ser
humano.
O que eu queria acrescentar é difícil, porque o trabalho de vocês já é tão bonito (...)
Parabenizar você e toda a sua equipe, e que Deus abençoe vocês sempre assim, desse
jeito que vocês são; nunca vou esquecer.
Os relatos mostram a idealização do objeto grupo. Existe a fantasia de que o grupo pode
legar vitalidade, energia. Fantasmaticamente, os membros do grupo experienciam estar
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num útero que pode acolher, sustentar a vida. Assim, parece haver uma referência aos
fantasmas intra-uterinos, os quais exercem seu papel organizador em resposta ao
problema da origem, as sensações relativas ao corpo contido no corpo materno; o grupo
se coloca como ambiente paradisíaco, capaz de nutrir (Käes, 1976).

Conclusão
De maneira geral, a atividade desenvolvida pelo grupo foi vista com algo que lega saúde
trazendo vitalidade. Atendo-se ao movimento grupal, tem-se que a possibilidade de sair
do Serviço, de caminhar pelas ruas, de desenvolver a atividade esportiva em um espaço
público coletivo atuou no sentido de promover um movimento de organização psíquica
grupal e legou a oportunidade de sair do espaço da “loucura” favorecendo o reencontro
com o mundo externo, com a realidade compartilhada. Ganhar as ruas, praticar um
esporte em grupo em um espaço da comunidade, se constituiu na possibilidade de
reencontrar o mundo externo, de resgatar o contato com a realidade externa. Por outro
lado, o desenvolvimento de uma atividade em grupo favorece o exercício do “jogorelacional”, ou seja, o reconhecimento do outro enquanto objeto pertencente à realidade
externa. Há o convite a abandonar o narcisismo individual em prol do grupo, ou seja, de
um narcisismo grupal em busca do êxito na tarefa. O grupo parece dizer que a promoção
do exercício, da ação, provoca uma mudança, uma ruptura no funcionamento psicótico,
levando a um outro estado de coisas no psiquismo. Dessa forma, a atividade grupal
proposta, com todas as suas particularidades, surge como uma via de escape da
“loucura”. Considera-se que a técnica, em todos os seus momentos, favorece o contato
intersubjetivo no aqui e agora.
Nos anos 60 e início dos anos 70 vemos Basaglia (1985) promover a desconstrução do
manicômio dentro de uma proposta de reforma psiquiátrica que inspirou outros
movimentos por um tratamento mais humanizado aos pacientes com sofrimento mental.
Seu pensamento serviu de referência ao processo de reforma psiquiátrica no Brasil que
teve como momento marcante a ruptura com o modelo hospitalocêntrico na cidade de
Santos (São Paulo) no final dos anos 80. No entanto, reafirmando as palavras de
Basaglia (1985), a humanização das práticas de atenção em Saúde Mental proposta pela
reforma psiquiátrica, não deve se restringir somente à modernização de ambientes, mas
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também a modernização de técnicas terapêuticas. Este é o grande desafio. A simples
desconstrução do hospital psiquiátrico não resolve o problema da exclusão. Há que se
ter em mente que, através de mecanismos de defesa, a sociedade se auto-defende de sua
própria loucura, colocando os desviantes para fora, os ignorando e os tratando como
estranhos, como nos diz Bleger (1991). É preciso estar atento às práticas em saúde
mental, para não se admitir essa segregação sancionada pela sociedade. Assim, o
sofrimento mental na psicose se traduz muitas vezes em isolamento, reclusão e
desqualificação do sujeito. Ainda se faz presente a medicalização, desconsiderando o
sintoma como uma tentativa de restabelecimento de uma ligação com a realidade. Devese pensar estratégias que oportunizem a inclusão desse sujeito que cortou os laços com
as exigências sociais; uma inclusão que não deve ser ortopédica por princípio, mas que
respeita a diversidade, as diferenças.
Entende-se que a inclusão dos sujeitos com psicose não se dá apenas pela introdução em
espaços comuns. Há a necessidade de estar com esse sujeito em sua tentativa de
encontrar uma solução para seu sofrimento, em direção à estabilização da psicose. Essa
perspectiva remete a um novo olhar sobre as práticas em Saúde Mental. Em se tratando
da clínica da psicose, não há um modelo de práticas em psicanálise pré-estabelecido. A
reforma psiquiátrica deve se reatulizar no dia-a-dia dos Serviços que se propõem a
buscar alternativas de tratamento, que não se deixam cristalizar. Dessa forma, este
artigo traz um recorte das experiências de um grupo, que teve como cenário um setting
não convencional, ou seja, uma clínica em movimento que ganhava as ruas e se
desenvolvia em um espaço público comunitário (Praça de Esportes). Observa-se que
para alguns pacientes, a Unidade de tratamento constitue-se em um dos poucos lugares
de “convivência”. Assim, vê-se que mais uma vez que não é tão simples assim pensar
em reforma psiquiátrica, em instaurar algo novo, diferente do que já vimos no passado
em hospitais recheados de pacientes isolados em si mesmo. Dentro da técnica de grupo
aqui descrita, pensa-se que este reencontro com a realidade externa se dá em cada passo,
em cada olhar, em cada palavra emitida e de uma maneira mais ampla, não há como
deixar de ressaltar que estar num espaço público, um espaço da comunidade, resgata a
possibilidade de ser cidadão, de ser sujeito, de ser mais do que apenas um conjunto de
sintomas.
É comum no cotidiano dos diversos Serviços de Saúde Mental uma dificuldade de
vinculação dos pacientes psiquiátricos às atividades terapêuticas propostas, uma
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inconstância nos atendimentos terapêuticos e, muitas vezes, a evasão dos ambientes de
tratamento. No entanto, os pacientes responderam a esta técnica se engajando em uma
atividade grupal com diversos momentos, num total de duas horas. Retomando as
considerações iniciais, acredita-se que este procedimento signifique uma alternativa no
sentido de se ampliar a caixa de ferramentas em Saúde Mental possibilitando o acesso
ao paciente psiquiátrico, notadamente, ao paciente psicótico.
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RESUMO
O presente estudo constitui-se dos resultados obtidos a partir da tese de doutorado
realizada pelo autor deste estudo, intitulada: Inclusão escolar de pessoas com deficiência
intelectual: caracterização das pesquisas em teses e dissertações produzidas por
programas de Psicologia e de Educação (com concentração em Psicologia) no Brasil
(2002 a 2006).
Apesar de a deficiência intelectual ser tratada como uma categoria naturalizada, em
grande parte dos estudos foi apontado o problema da dificuldade em conceituar e
caracterizar os grupos de jovens ou crianças com deficiência.
A deficiência intelectual não se configura como uma categoria natural, que pode ser
atribuída a um indivíduo genérico, desvinculado do seu momento histórico, das
questões de gênero.
Parte-se de uma visão abstrata, desvinculada da realidade de vida de cada sujeito, cuja
consequência é mantê-los na condição em que se encontram, justificada por um
diagnóstico que determina o prognóstico, ou uma profecia auto-realizadora.
Quando se trata a pessoa pelo que deveria ser e não pelo que realmente é está-se
desconsiderando a pessoa, retirando a possibilidade do encontro, do crescimento e do
desenvolvimento dos envolvidos na relação. Portanto, o estudo demonstra que, para
além das concepções generalizadas e estigmatizadas sobre as pessoas com deficiência
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intelectual, o exercício da Psicologia deve preocupar-se em resgatar a individualidade e
cidadania dessas pessoas.
Palavras-chave: deficiência intelectual; inclusão escolar; diagnóstico.

O presente estudo constitui-se de parte dos resultados obtidos a partir da tese de
doutorado realizada pelo autor deste estudo (MUNHOS, 2009), intitulada: Inclusão
escolar de pessoas com deficiência intelectual: caracterização das pesquisas em teses e
dissertações produzidas por programas de Psicologia e de Educação (com concentração
em Psicologia) no Brasil (2002 a 2006), realizada junto ao programa de Educação:
Psicologia da Educação da PUC-SP, sob orientação da Professora Doutora Mitsuko A.
Makino Antunes. Nesta tese foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a produção
de pesquisas relativas ao tema da Inclusão escolar de pessoas com deficiência
intelectual no ensino regular, em teses e dissertações produzidas pelos programas de
Psicologia e Educação com concentração em Psicologia da Educação no Brasil entre os
anos de 2002 a 2006 disponíveis, on-line, no Banco de Dados da CAPES. Pode-se
constatar, então, as concepções e denominações de deficiência intelectual que estão
sendo adotadas e a discussão sobre o diagnóstico da deficiência intelectual nas
pesquisas sobre inclusão escolar estudadas.
Apesar de a deficiência intelectual ser tratada como uma categoria naturalizada, em
grande parte das teses e dissertações estudadas, foi apontado o problema da dificuldade
em conceituar e caracterizar os grupos de jovens ou crianças com deficiência intelectual
(GOMES, 2006; TANNOUS, 2004; DIAS, 2004; BOTTINO, 2003).
Segundo Tannous (2004) que, em seu trabalho de pesquisa, teve como objetivos
descrever e analisar experiências psicossociais de professores com a inclusão escolar de
alunos com deficiência intelectual no Ciclo I das escolas estaduais públicas de CampoGrande- MS, isso pôde ser observado, havendo,
Dificuldade em “identificar quais dos alunos matriculados como alunos com
necessidades especiais eram deficientes mentais, uma vez que muitos desses alunos
nunca foram diagnosticados como tal e constam de suas fichas apenas informações
vagas sobre o seu fraco desempenho escolar. (TANNOUS, 2004, p.80)
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Para Tannous (2004), existe uma baixa expectativa por parte dos professores sobre as
possibilidades de aprendizagem de alunos com deficiência intelectual, expectativa esta
coerente com a representação social desses alunos para os professores entrevistados, a
de “incapacidade”.
Em alguns casos foram montados grupos segundo avaliações realizadas por técnicos da
Secretaria da Educação (GOMES, 2006):
As informações acerca dos alunos foram registradas pela equipe da escola como diretor,
professor, coordenador e psicopedagogo em ficha individual elaborada pelo setor da
educação especial, visto que os dados até então obtidos eram providenciados pelo
PRODESP (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) e a forma
de cadastro oferecido por este sistema não permitia a identificação do aluno com
deficiência ou com necessidades especiais matriculados nas salas regulares. (GOMES,
2006, p. 65)
Tal como está posta essa forma de cadastro de identificação no sistema PRODESP, que
coloca os alunos com deficiência intelectual ou com outros tipos de deficiência
matriculados com os demais no ensino regular, não oferece possibilidade de identificálos. Também Tannous (2004, p. 80) aponta essa dificuldade em relação ao
dimensionamento e afirma que ela implica a “impossibilidade de uma avaliação
quantitativa do processo, resultando, pois, prejuízos diretos para sua clientela alvo, uma
vez que não se pode estabelecer um planejamento de ações coerentes diante de uma
realidade que não se conhece.”
Em que pese essa forma de registro realizada pelo Estado, apontou-se também a
elaboração de relatórios médicos para dificuldades de aprendizagem, caracterizadas por
dificuldade motora, dificuldade de memorização e de aprendizagem, porém não
deficiência intelectual.
Ribeiro (2002), em seu estudo sobre as concepções e práticas de professores envolvidos
com a inclusão escolar e que teve como objetivos descrever e analisar as concepções
dos grupos envolvidos com a caracterização da deficiência mental leve no processo de
encaminhamento da perspectiva inclusiva de educação, afirma que a adequação
diagnóstica “depende de sua significação no contexto das intersubjetividades” (p. 49).
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Essa autora confirmou, também, outro aspecto importante da inadequação diagnóstica: o
diagnóstico inicial evidenciava a presença do “retardo” sem considerar o caráter
prospectivo, funcional e contextual de uma avaliação diagnóstica.8
Além desse aspecto, existe uma considerável lacuna entre o período de encaminhamento
do aluno e o momento da realização do psicodiagnóstico propriamente dito (e o que a
professora observa no momento do ensino). Ribeiro (2002) afirma, ainda, que, mesmo
que o diagnóstico se mostrasse incompatível com a percepção da mãe, mesmo assim,
ela acatava o parecer da autoridade, não assumindo integralmente o rótulo de atraso
global que a equipe conferia ao seu filho.9
A deficiência intelectual não se configura como uma categoria natural, que pode ser
atribuída a um indivíduo genérico, desvinculado do seu momento histórico, das
questões de gênero, de uma forma abstrata. Se tomarmos o aspecto ético, da diferença
entre as pessoas, podemos entender a referida deficiência como uma das características
do indivíduo que deve ser aceito com suas diferenças, numa sociedade de pessoas
diferentes. Mas, principalmente na escola, como estudante, isso não fica tão simples
assim. 10
Para Bottino (2003), o rótulo e o enquadre dificultam a inclusão escolar, pois a escola,
“[...] percebe a criança pela sua especificidade e não pelas suas potencialidades,
reportando a um modelo médico, cujo diagnóstico é o principal referencial de análise
desta pessoa” (BOTTINO, 2003, p. 122). Definições mal elaboradas sobre a deficiência,
principalmente aquelas marcadas por aspectos orgânicos, têm prevalecido sobre a
realidade em que e com a qual o professor atua.
8

RIBEIRO (2002) assinala a nuance histórica quanto à questão diagnóstica. Para a autora, a discussão em
torno da diferenciação entre deficiência mental e doença mental “se afirma de maneira difusa no meio
acadêmico a partir da década de 60 do século XX. Nos início dos anos 70, essa diferenciação ganha status
definitivo e, por conseguinte, muitas pessoas com deficiência mental puderam deixar os hospitais
psiquiátricos.” (p. 23)
9

Segundo RIBEIRO (2002), as questões como planejamento e avaliação foram tratadas de acordo com a
concepção que os professores tiveram em relação ao funcionamento psíquico de seus alunos. A diferença
de concepção de aprendizagem entre as professoras determinou encaminhamentos diferentes de
solicitação de apoio extraclasse. A autora lembra, também que segundo Werner, J. & Alves, K.
Desenvolvimento e Aprendizagem da criança. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento
Humano, 03. São Paulo, PP. 99-127, 1993, 95% das crianças diagnosticadas com deficiência mental, são
diagnosticadas Deficiência Mental Leve.
10

A autora lembra, também, que segundo WERNER, J. & ALVES, K. Desenvolvimento e Aprendizagem
da criança. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 03. São Paulo, PP. 99-127,
1993, 95% das crianças diagnosticadas com deficiência mental, são diagnosticadas com deficiência
mental leve.
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Segundo Balduíno (2006), cujo trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar as
crenças e expectativas de professoras quanto ao processo de inclusão escolar de alunos
considerados como tendo deficiência mental, um dos maiores equívocos das professoras
estudadas em sua pesquisa foi “[...] acreditar que toda e qualquer dificuldade de
aprendizagem, com suas inúmeras versões, variedades e respectivos conjuntos
complexos de causas é sinônimo de ‘deficiência mental’ ”. (p. 106). A autora cita,
ainda, que no polo oposto encontraram-se professoras que afirmaram que a deficiência
mental não existe, evidenciando que essa forma de definir a deficiência mental “encobre
uma confusão conceitual relevante no âmbito da inclusão. É o que significa ‘ser igual’
em contraste com o ‘ser diferente’. “(p. 106). O ser diferente acaba sendo interpretado
como “desviante”, passando a ter um significado pejorativo, evitado pelas professoras.
A autora chama a atenção para o fato de que, para se promover a inclusão escolar, não
se pode valorizar apenas o aluno como um sujeito historicamente constituído e negar o
professor como sujeito também historicamente constituído, uma vez que ambos são
partes ativas e interativas nesse processo.
Balduino (2006) afirma que foi verbalizado pelas professoras estudadas que “para
eliminar o preconceito, foi necessário promover interações positivas entre todos os
alunos, valorizando as diferenças e vivenciando, na prática, interações mutuamente
respeitosas.” (pp. 124-125). Isto, de certa forma, então, pode aplicar-se tanto na relação
criança sem deficiência-criança com deficiência, como na relação professor-criança com
deficiência.
A dificuldade em conceituar corretamente a deficiência intelectual também foi
observada no trabalho de pesquisa de Jurdi (2004)11. Segundo a autora, a atitude dos
outros alunos em relação aos alunos com deficiência pareceu estar fundada em
“desconhecimento a respeito da deficiência intelectual e do indivíduo que a tem, aliando
à figura da pessoa com deficiência a noção de doença e loucura.” (p. 125)
Os alunos verbalizavam que não brincavam com os alunos da classe especial por que
estes não sabiam brincar ou não conseguiriam. Esse tipo de atitude não parecia
incomodar ao corpo docente, técnicos e funcionários da escola que, de uma certa forma,
11

Seu trabalho de pesquisa teve como objetivo: teve como objetivo “[...] compreender como a atividade
proposta pela terapia ocupacional para alunos com deficiência mental e sem deficiência mental, poderia
interferir nesta relação, e verificar o quanto esta relação propõe mudanças na inserção do aluno com
deficiência mental”. (JURDI, 2004, p.9)
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através de algumas atitudes, chegavam a reforçar e a reafirmar o papel do aluno com
deficiência mental como o aluno incapaz ou doente. (JURDI, 2004, p. 125)
A autora discute, também, as atitudes e as dificuldades dos alunos com deficiência
intelectual12 para serem incluídos, afirmando que esse processo requer transformações,
muitas vezes difíceis de serem realizadas, e chama a atenção para o fato de que “[...]
para que pudesse se estabelecer um outro modelo de relação entre os alunos [modelo
mais ativo], os alunos da classe especial teriam que assumir, também, esse outro modelo
de relação.” (p. 126). Assim, as pessoas com deficiência intelectual deveriam procurar
assumir ativamente outros papéis. Ao longo do seu trabalho, a autora afirma que a
escola apresentou-se como um “sistema educacional homegeneizador” que não concebe
as diferenças, que quando elas ali surgem, são vistas como “distúrbios” que precisam
ser identificados, rotulados e segregados.
A organização do ambiente escolar pode contribuir para promover a interação das
crianças com deficiência intelectual. Turini (2006), em sua pesquisa, apontou que as
meninas medeiam facilmente, por meio da conversa, porém, tratando-se dos meninos,
os brinquedos funcionam melhor como instrumentos mediadores; no momento do
recreio, no entanto, não havia a mediação de adultos e brinquedos, dificultando a
expressão de comportamentos de cooperação, troca e afeto, e, portanto, impedindo,
também, de certa maneira, a inclusão social das crianças com deficiência intelectual.
A forma como as pessoas com deficiência intelectual vêm sendo tratadas no que toca
aos resultados dos próprios psicodiagnósticos ou diagnósticos psicopedagógicos
evidencia um descaso, uma desconsideração em relação aos seus sentimentos e auxilia
pouco na busca por melhoria nos seus aspectos deficitários, tendo em vista que toda
pessoa tem direito de saber o que foi dito sobre ela. Dias (2004)13, discute a necessidade
da pessoa com deficiência intelectual conhecer os resultados dos testes aplicados para o
diagnóstico de suas capacidades ou dificuldades, afirmando que:

12 Seu trabalho de pesquisa realizou-se numa escola estadual paulista que apresenta, em seu
organograma, uma classe especial dentro da escola, em que os alunos com deficiência intelectual são
transferidos para o ensino regular, dependendo do desempenho.
13

Seu trabalho de pesquisa teve como um dos objetivos investigar os processos de significação de si em
estudantes do Ensino Médio com indicação de deficiência intelectual.
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A falta de informação gera suposições, que podem ser coerentes ou não, e que
interferem no conceito de si. Em relação às pessoas com deficiência mental, observa-se
que muitos adultos são tratados como se fossem crianças ou como se não tivessem
nenhuma capacidade de compreensão. (DIAS, 2004, p. 100)
Para Dias (2004), esse problema acentua-se se considerarmos que o mito da
incapacidade em relação à deficiência permeia as relações gerando uma assimetria que
impede o diálogo. Utilizando-se do referencial de Vygotsky, que destaca a importância
das interações sociais como condição para o desenvolvimento, a autora afirma que isso
dificulta ainda mais o desenvolvimento da pessoa com deficiência, assinalando seu
destino, não pela deficiência em si, mas por suas consequências sociais, principalmente
no ambiente da escola que é um ponto de referência que possibilita a ampliação dos
relacionamentos sociais.14
Abdon (2006), cuja pesquisa teve como objetivo analisar e explicar, a partir da fala das
mães com filho com deficiência intelectual, o sentido que elas atribuem à inclusão
escolar dos seus filhos, mostra, no âmbito familiar, a determinação das concepções da
deficiência intelectual. Afirma que “existe uma relação direta entre a concepção de
deficiência que a mãe possui e as ações voltadas para o filho. Isso inclui a educação que
ela lhe proporciona, os tipos de atendimentos que custeia e a sua dedicação ao filho.”
(ABDON, 2006, p. 76). As concepções podem comprometer ou, de forma oposta,
acelerar o desenvolvimento, tendo em vista a grande importância que os pais têm, tanto
na manutenção dos filhos em relação ao atendimento, quanto na promoção desse
desenvolvimento, em seu contato direto com o filho. A autora refere-se, ainda, a uma
tendência das mães em minimizar e considerar a deficiência dos seus filhos como leve.
A escola regular é vista como uma possibilidade de o filho se igualar ao que é “normal”,
oposta à visão de Educação Especial, cujo sentido atribuído é o de limitar a convivência
de seus filhos, centrando-se apenas em suas deficiências15. Apesar disso, consideram
que as escolas regulares ainda não estão preparadas para receberem seus filhos.
Também mostrando a influência da família, quanto à concepção de deficiência
intelectual, Voivodic (2003) afirma que as mudanças estão relacionadas à visão dos pais
14

A autora cita o fato de que a utilização de eletroencefalogramas e radiografias de crânio estão no
imaginário dos pais e professores como a resposta para a compreensão da não aprendizagem.
15
Segundo a autora, existe o medo de que seus filhos fiquem “mais deficientes” na Escola Especial, como
se o fato de estarem juntos com outras crianças com deficiência pudesse agravar a situação através de
uma suposta contaminação.
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sobre a deficiência de seu filho e à forma de relacionarem-se com ele, propiciando a
valorização de suas possibilidades e estimulando sua autonomia.
Em que pese a importância da participação da família para a inclusão escolar das
pessoas com deficiência intelectual, o ambiente principal em que se desenvolve a
inclusão é a escola e ela tem mecanismos que excluem os alunos com dificuldades de
aprendizagem. Segundo Bartalotti,
As ações segregadoras das quais a escola é acusada (e que, efetivamente, existem) não
acontecem senão porque esta instituição reproduz, muitas vezes de maneira sistemática,
concepções que definem a forma e o lugar que, acredita-se, que cada um deve ocupar na
sociedade. (BARTALOTTI, 2004, p. 149)
Os resultados das dissertações e tese estudadas mostraram a prevalência da definição da
AAMR (Associação Americana de Deficiência Mental) para conceituarem a deficiência
intelectual que afirma a necessidade de níveis de apoio para as pessoas com deficiência
intelectual e a concebe como uma condição não permanente. Seriam quatro os níveis de
apoio: Apoio intermitente, que se refere a eventual apoio, não diário, relacionado a
momentos específicos; apoio limitado, que pode ocorrer durante um tempo necessário
para que a pessoa se torne, posteriormente, independente; apoio extensivo, que se refere
a uma assistência diária, sem um tempo limitado e apoio generalizado, que se refere a
uma assistência diária, em todas as áreas da vida da pessoa, podendo-se acrescentar,
ainda, uma quinta categoria, sem necessidade de apoio, dado o fato de algumas pessoas
com deficiência intelectual poderem alcançar autonomia em sua comunidade. Essa
forma de conceber está mais próxima do que tenho observado na prática, e se aproxima
ao que se tem discutido sobre a proposta inclusão escolar que afirma que não existe
“meio cidadão” e a escola é seu lugar também, um lugar em que deve apropriar-se dos
conhecimentos culturalmente e historicamente construídos, respeitando-se seu ritmo e o
modo próprios de aprendizagem.
A escola acaba sendo o lugar no qual as pessoas com deficiência intelectual revelam
suas diferenças e aí devem ser respeitadas, terem esse lugar para si. Para isso as pessoas
próximas devem relativizar os desejos da “aproximação com o normal” que é uma
busca própria dos modelos médicos.
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A visão sobre a deficiência intelectual como “uma doença”, que ainda hoje, de certa
forma, pode ser observada no meio educacional, mostra-se como decorrência do que se
convencionou chamar de modelo médico (SASSAKI, 1997), que vê a deficiência como
um problema do indivíduo e que cabe ser, nessa perspectiva, tratada. As diferenças,
segundo esse modelo, são tomadas em relação a um padrão, a normalidade, que é um
conceito que não possui concretizabilidade na vida real. Os sintomas precisam ser
tratados para que a diferença seja superada; somente depois de “tratados”, quando isso
for possível, aí sim, o indivíduo pode participar da escola e seguir seu desenvolvimento
escolar, pessoal, profissional e ser integrado à sociedade.
Em outras palavras, parte-se de uma visão abstrata, desvinculada da realidade de vida de
cada sujeito, cuja consequência é, na melhor das hipóteses, mantê-los na condição em
que se encontram, justificada por um diagnóstico que, em si, determina o prognóstico,
ou uma profecia auto-realizadora.
Como psicólogo sempre observei que quando se trata a pessoa pelo que deveria ser e
não pelo que realmente é está-se desconsiderando a pessoa, retirando a possibilidade do
encontro, do crescimento e do desenvolvimento dos envolvidos na relação. Portanto,
para além das concepções generalizadas e estigmatizadas sobre as pessoas com
deficiência intelectual, o exercício da Psicologia deve preocupar-se em resgatar a
individualidade e a cidadania dessas pessoas.
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PSICOPEDAGÓGICA
Prof.Ms. Claudete Bolino
RESUMO
O presente trabalho, de natureza qualitativa, tem como objeto de estudo o papel do
psicopedagogo atuante em sala de aula com alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem. Para tanto, iniciamos nossa trajetória refletindo sobre aprendizagem
escolar suas especificidades e características, bem como as dificuldades de
aprendizagem que poderão surgir em sala de aula e o papel do profissional
psicopedagogo nesse contexto. O campo de atuação escolar é um espaço que demanda
cuidados e um olhar clinico que é próprio da formação do psicopedagogo, onde este
pode contribuir na prevenção das dificuldades de aprendizagem além de atuar com
crianças que já apresentam queixas.
Seja na clinica ou na escola, devemos considerar especialmente as circunstancias, isto é,
o contexto de vida do sujeito, a família, a escola, a comunidade. Cada um desses
espaços implica uma metodologia especifica de trabalho, por tanto, considerando que a
atuação do psicopedagogo pode ser importante tanto em um como no outro contexto, o
que se pretendeu discutir nesta pesquisa é o papel deste profissional na instituição
escolar
Palavras chave: aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, psicopedagogia

Todos nós possuímos características, interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas.
Iniciamos nossa trajetória reconhecendo que a aprendizagem se dá em diferentes
contextos, ou seja, ela não depende só dos livros e professores. Assim, ela pode ser
formal, não formal ou informal.
Dentro de suas características podemos afirmar que se trata de um processo pessoal, no
qual ninguém pode aprender por outrem, e que ela se dá num processo contínuo,
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ocorrendo desde o início da vida até a morte, portanto cumulativo, ou seja, a experiência
atual aproveita-se de experiências anteriores.
Trata-se de um processo gradativo e realiza-se através de operações crescentemente
complexas. A aprendizagem acontece quando se estabelecem relações entre o que é e o
que não é conhecido. É um processo dinâmico, ou seja, depende da atividade do
aprendiz.
Neste espaço nos deteremos a analisar a aprendizagem escolar, como ela ocorre, os
elementos favorecedores para a sua ocorrência e ainda as possíveis dificuldades de
aprendizagens que os alunos possam apresentar nessa tarefa de aprender.
O conhecimento está elaborado e definido antes do inicio do processo de escolarização
que se inicia com a entrada das crianças na educação formal e envolve o
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para as subseqüentes
aprendizagens e enquanto processo global inclui os processos motores, emocionais e
cognitivos.
A aprendizagem formal se desenvolve na escola – trata-se da aprendizagem escolar e o
docente assume uma atitude didático-pedagógica sustentada pelas teorias e concepções
educacionais existentes, que optar.
Dentro das orientações hoje consideradas temos a concepção construtivista que
considera a aprendizagem sempre como uma construção, reconstrução ou reorganização
de conhecimentos já adquiridos16.
Partindo-se da história de vida do aluno, de seus conhecimentos prévios, levando o
mesmo a pensar sobre coisas que fazem parte do seu mundo, a aprendizagem será,
certamente, significativa para o aluno, uma vez que encontrará sentido naquilo que se
está sendo proposto a realizar.
A aprendizagem significativa está de acordo com a adoção, pelo aluno, de um enfoque
profundo; ao contrário, o enfoque será superficial quando para a aprendizagem não
estabelece relações que permita ao aluno tirar conclusões, entre o que já sabe com o que
lhe foi ensinado, estabelecendo-se uma aprendizagem que pode ser considerada
mecânica, e facilmente esquecida.

16

Para uma maior aproximação com a concepção construtivista consultar autores como:

Coll,1986; Coll, Martín, Onrubia, Solé e Zabala1993; Mauri, Solé, Del Carmen e Zabala, 1990.
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Portanto, o aprender com significado está diretamente relacionado a existência de
docentes preparados, consciente de seus papéis de estimuladores e instigadores da
curiosidade e da criatividade de seus alunos.
ZABALA (1998), conclui que: “o ensino tem que ajudar (os alunos) a estabelecer tantos
vínculos essenciais e não-arbitrários entre os novos conteúdos e os conhecimentos
prévios quanto permita a situação.”
Assim o aluno, sujeito ativo do processo de aprendizagem precisa interagir com o
objeto de aprendizagem. É ele que tem que “trabalhar”, pesquisar, refletir, ou seja,
realizar operações mentais, como analisar, sintetizar, deduzir, induzir, classificar,
ordenar, estabelecer relações de causa e efeito, localizar no tempo e no espaço, calcular,
avaliar, entre outras.
É necessário reconhecer que muitas crianças se deparam com obstáculos à
aprendizagem, uns mais e outros menos, assim a sala de aula é caracterizada pela
diversidade, onde cada aluno, com sua individualidade têm um ritmo próprio e uma
maneira peculiar de aprender.
Neste contexto, em atenção à diversidade temos que estabelecer momentos e
movimentos necessários para que nos ocupemos das demandas particulares de cada
aluno.
Entretanto, surgem alunos que no decorrer de sua escolaridade apresentam dificuldades
de aprendizagem, para as quais são necessárias intervenções mais especializadas como
veremos a seguir.
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Quando pesquisamos dificuldades de aprendizagem encontramos diferentes definições,
concepções e causas de tais dificuldades que passaram por diversas transformações ao
longo dos anos.
CRUZ (1999) aponta que o termo dificuldades de aprendizagem surgiu para se referir aos
estudantes com problemas de aprendizagem, onde inicialmente estes eram chamados como
“educacionalmente desfavorecidos”, depois apontados como alunos com “desordens da
linguagem” e em seguida “desvantagens perceptivas”, para enfim se fixar neste termo:
“dificuldades de aprendizagens”. Para designar tais crianças utilizam-se termos como déficit,
insucesso, fracasso, alteração, problema e, mais freqüentemente, distúrbio.
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Desde que foi atribuída uma maior atenção às dificuldades de aprendizagem muitos têm
procurado defini-la ressaltando um ou outro ponto. A título de exemplo podemos
apontar algumas citadas por CRUZ, (1999), como a que KIRK, em 1962, ao definir
dificuldades de aprendizagem prioriza a dificuldades de linguagem e rendimento
acadêmico tendo como fator de causas emocionais, comportamentais ou de disfunção
cerebral, não se referindo à deficiência mental, privação sensorial ou fatores culturais e
instrucionais.
CRUZ (1999) ainda aponta a definição do Council for Exceptional Children (CEC) e
afirma que é a única que não considera as dificuldades de aprendizagem associada a
condições como deficiência mental, cegueira, surdez, ou distúrbios emocionais, portanto
ela define o sujeito com dificuldade de aprendizagem aquele que apresenta déficits
específicos como perceptivo-integrativo ou expressivo, os quais irão comprometer a
aprendizagem.
Outras definições descrevem dificuldades de aprendizagem associando as crianças que
apresentam desvantagens perceptivas ou perceptivas motoras, outras ainda, acrescentam
um critério de diagnóstico para a definição das dificuldades de aprendizagem apontando
o aparecimento de uma discrepância severa entre rendimento e habilidade intelectual de
uma ou mais áreas do desenvolvimento.
CARVALHO (2000) relata a visão cognitivista diante das dificuldades de
aprendizagem. Esta relaciona as limitações do sujeito em processar ou utilizar
adequadamente as informações do meio, sendo demonstrado com déficits na
compreensão, na leitura, na escrita, no cálculo, na conservação, na ordem, na
classificação, na abstração, entre outras, relacionando-as a fatores de natureza
psicopedagógica e /ou sócio-culturais extrínsecos ao aluno.
De acordo com JARDIM (2005) as causas podem estar relacionadas às disfunções
cerebrais que incluem problema na linguagem falada, na linguagem escrita ou na
linguagem quantitativa. Podem também se dar por problemas perceptivos como: visual
ou auditivo; problemas psicomotores; afecções biológicas do sistema nervoso central ou
sistemas

sensoriais;

problemas

comportamentais

e/ou

fatores

ecológicos

e

socioeconômicos.
Uma das mais freqüentes dificuldades de aprendizagem é a dislexia que se caracteriza por uma
dificuldade na área da leitura, escrita e soletração, frequentemente caracterizada pela dificuldade
na aprendizagem da decodificação das palavras. Pessoas disléxicas apresentam dificuldades na
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associação do som à letra (o princípio do alfabeto); também costumam trocar letras, por
exemplo o b com d, ou mesmo escrevê-las na ordem inversa, "ovóv" para vovó.

Entre tantas outras, existe a isortografia, é a dificuldade do aprendizado e do
desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita expressiva. Esta dificuldade pode
ocorrer associada ou não a dificuldade de leitura. Igualmente encontramos a discauculia
que é definida como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de
uma pessoa de compreender e manipular números, inabilidade de executar operações
matemáticas ou aritméticas, mas é definido por alguns profissionais educacionais como
uma inabilidade mais fundamental para conceitualizar números como um conceito
abstrato de quantidades comparativas.
Outras dificuldades existem e merecem uma reflexão futura, em outro espaço, por não
se tratar do objeto específico deste estudo.
Atualmente muitos alunos são rotulados e excluídos por apresentarem dificuldades na
aprendizagem. A classificação da criança acaba sendo uma forma de enfatizar a
diferença e assim exacerbar a exclusão.
Todos os citados são fatores que interferem no progresso de aprendizagem, assim como
transtornos de atenção e de concentração.
Caso estas condições persistam e ainda, se associadas a outros fatores, existe a
possibilidade de acarretar conseqüências negativas para o desenvolvimento integral do
indivíduo.
Crianças com dificuldades de aprendizagem, quase sempre requerem um tratamento
multidisciplinar, normalmente composto por um terapeuta ocupacional, um psicólogo,
um fonoaudiólogo e um psicopedagogo, entre outros.
Seguindo nossa reflexão este estudo defende a presença e o papel do psicopedagogo na
unidade escolar.
A PRESENÇA DO PSICOPEDAGOGO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
Cada vez mais professores estão se dando conta de que as diferenças entre seus alunos
existem e que são muitas. Tal qual um caleidoscópio, que forma imagens com papeis de
vários tamanhos, cores e formas, a sala de aula se apresenta com sua diversidade e
peculiaridade. Esta constatação faz transparecer as possibilidades e limitações de cada
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aluno, bem como perceber os problemas e as dificuldades de aprendizagens quando elas
se surgem.
Com todas as diferenças, as dificuldades e os problemas de aprendizagem, o professor
nem sempre se percebe autorizado, seja pela formação inicial ou pela continuada, para a
intervenção necessária.
Nossa reflexão aponta para a presença e o papel do psicopedagogo na unidade escolar
que em seu trabalho preventivo tem como objeto de estudo a instituição escolar.
Acreditamos que a figura do psicopedagogo é praticamente inexistente na maioria das
unidades escolares. Entretanto, ZABALA (1998) nos alerta para:
[... o fato de que custe não deve nos impedir de buscar meios ou formas de intervenção
que, cada vez mais, nos permitam dar uma resposta adequada às necessidades pessoais
de todos e cada um de nossos alunos.]

A psicopedagogia nasceu na década de 60 na fronteira entre pedagogia, psicologia e
medicina (mais especificamente Neurologia) e visava ao atendimento de crianças com
“distúrbios” de aprendizagem e, por tanto, inaptas dentro do sistema educacional
convencional, segundo MOOJEN (1998). Nas décadas de 70 e 80 a psicopedagogia se
voltava para o processo de aprendizagem, esta foi uma época caracterizada pelo aspecto
interdisciplinar. Posteriormente é marcada pela preocupação do ser em processo de
construção do conhecimento. Assim ela não se percebe dissociada do movimento de
outras ciências, pretendendo então caminhar para a transdisciplinariedade.
O surgimento desse profissional no Brasil se deu pela angústia, as indagações e a
investigação de pessoas ligadas, em sua maioria a educação e que trabalhavam com
crianças que não aprendiam.
A psicopedagogia legitimou-se como área de atuação junto à aprendizagem humana,
enfocando em sua ação a intersecção das dimensões motora, afetiva e cognitiva nesse
processo do ser que aprende.
No Brasil ela existe desde 1980 com a ABPp (Associação Brasileira de
Psicopedagogia), que define que esta nova área; “trabalha e estuda a aprendizagem, o
sujeito que aprende, aquilo que ele está aprendendo e, a escola dentro de seu contexto
socio-cultural”. (SERRANO, 2001)
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A psicopedagogia nasceu para atender a patologia da aprendizagem, mas cada vez mais
se tem voltado para uma ação preventiva, acreditando que muitas dificuldades de
aprendizagem são devidas a pedagogia institucional e familiar, por isso, o campo de
atuação do psicopedagogo não se refere apenas ao espaço físico onde se dá seu trabalho,
mas ao lugar deste campo de atividade e o modo de abordar o seu objeto de estudo, ou
seja, o espaço epistemológico. Tratando do mundo psíquico individual e grupal do
sujeito em relação à aprendizagem e aos sistemas e processos educativos, o
psicopedagogo ensina como aprender. Para isso, ele precisa apreender o aprender e a
aprendizagem, constituindo-se num processo que implica pôr em ação diferentes
sistemas que interferem em todo o sujeito, desde a sua rede de relações até os códigos
de linguagem, iniciando-se no seu nascimento.
Segundo Bossa (2000),
A proposta Psicopedagógica, numa ação preventiva, é adotar uma postura crítica frente
ao fracasso escolar, numa concepção mais totalizante, visando propor novas alternativas
de ação voltadas para melhoria da prática pedagógica nas escolas.

No trabalho preventivo, o objeto de estudo, passa a ser a instituição, enquanto espaço
psíquico e físico da aprendizagem, assim que avaliados os métodos didáticos, a
programação curricular e a dinâmica institucional que interferem no processo de
aprendizagem, o psicopedagogo está em cooperar junto com professores, pais e
diretores para diminuir o fracasso escolar, seja este da instituição, do sujeito ou de
ambos; procurando elaborar planos de ação, e para o desenvolvimento de juízo crítico e
da cooperação entre os alunos, atendendo-os em sua individualidade e de auxiliá-los em
sua produção escolar, bem como buscar estratégias para estimular a criatividade dos
mesmos.
Segundo BOSSA (2001), na instituição escolar o psicopedagogo pesquisa as condições
para que se produza a aprendizagem escolar, identificando os obstáculos e os elementos
facilitadores, numa abordagem preventiva.
É necessário que o psicopedagogo tenha um olhar abrangente sobre as causas das
dificuldades de aprendizagem, indo além dos problemas biológicos, rompendo assim
com a visão simplista dos problemas de aprendizagem, procurando compreender mais
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profundamente como ocorre este processo de aprender numa abordagem integrada, na
qual não se toma apenas um aspecto da pessoa, mas sua integralidade.
Em seu trabalho, ele percorre diferentes passos, ou seja, num primeiro momento o
psicopedagogo atua nos processos educativos, incidindo nas questões didáticas, na
formação dos professores, além dos aconselhamentos aos pais buscando diminuir, a
freqüência dos problemas de aprendizagem. O objetivo do segundo estágio é tratar dos
problemas de aprendizagem já instalados e tentar diminuí-los, elaborando planos de
intervenção baseados nos diagnósticos já existentes, procurando avaliar os currículos
com os professores para que os transtornos não se repitam. No terceiro, o
psicopedagogo age buscando eliminar os transtornos já existentes, num procedimento
clínico, prevenindo o aparecimento de outros.
Atualmente, a Psicopedagogia refere-se a um saber e a um saber-fazer, às condições
subjetivas e relacionais – em especial familiares e escolares – às inibições, atrasos e
desvios do sujeito ou grupo a ser diagnosticado. O conhecimento psicopedagógico não
se cristaliza numa delimitação fixa, nem nos déficits e alterações subjetivas do aprender,
mas avalia a possibilidade do sujeito, a disponibilidade afetiva de saber e de fazer,
reconhecendo que o saber é próprio do sujeito. (BOSSA, 2000)
Cabe salientar que devido à complexidade de seu objeto de estudo, são importantes
alguns conhecimentos específicos de diversas outras ciências, que fornecem meios para
refletir cientificamente e operar no campo da Psicopedagogia, como por exemplo, a
Psicanálise, a Psicologia Social, a Epistemologia e a Psicologia Genética, a Lingüística,
a Pedagogia e a Neuropsicologia.
O psicopedagogo tem uma formação de caráter múltiplo e sua prática deve ter uma
identidade própria uma coerência única que o caracterize, sob o risco de se perder entre
as duas áreas da qual a sua formação, inicialmente é tributária: a psicologia e a
pedagogia. A psicopedagogia tem um campo de ação especifico que não didático e nem
psicológico, mas onde estes dois campos do conhecimento estão presentes, estruturando
um novo conjunto, que subsidiará a sua ação.
Na prática psicopedagógica, a escuta e o olhar analítico-clinico devem estar presentes
todo o tempo, pois estas atitudes direcionam a reflexão e o encaminhamento de
estratégias diferenciadas na tentativa de resolução dos problemas apresentados. Mas é
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importante ressaltar que nada disso funciona se o psicopedagogo não desenvolver
atitude de acolhimento diante dos problemas apresentados pelos sujeitos envolvidos.
A Psicopedagogia institucional deve estabelecer vínculos na unidade escolar,
especialmente com o(s) aluno(s), pois este é fundamental para a construção ou
reconstrução da natureza do aprender, isto é, o vinculo estabelecido deve ser percebido
como adequado, prazeroso e saudável.
Nas dificuldades de aprendizagem que o aluno apresenta, necessariamente, também está
envolvido o professor. Portanto, o problema de aprendizagem deve ser diagnosticado,
prevenido e tratado, a partir dos envolvidos no processo e no vínculo que deve se
estabelecer entre todos. Importante ressaltar a necessidade de professor e aluno se
reconhecerem como parceiros e, ainda, o aluno vencer a frustração do não saber e se
permitir aprender através daquele professor.
Para Janine Mery (1985, apud BOSSA, 2000),
O psicopedagogo respeita a escola tal como é, apesar de suas imperfeições, porque é
através da escola que o aluno se situará em relação aos seus semelhantes, optará por
uma profissão, participará da construção coletiva da sociedade à qual pertence. Este fato
não impedirá que o psicopedagogo colabore para melhoria das condições de trabalho
numa determinada escola ou na conquista de seus objetivos. Mas, em seu trabalho, ele
deverá fazer com que a criança enfrente a escola de hoje e não a de amanhã. Esse
enfrentamento, no entanto, não significaria impor a criança normas arbitrárias ou
sufocar-lhe a individualidade. Busca-se sempre desenvolver e expandir a personalidade
do indivíduo, favorecendo as suas iniciativas pessoais, suscitando os seus interesses,
respeitando os seus gostos, propondo e não impondo atividades, procurando sugerir pelo
menos duas vias para a escolha do rumo a ser tomado, permitindo a opção.
Assim, é indicada à escola uma aproximação com o profissional psicopedagogo,
que além de suas funções específicas, deve apresentar postura profissional e ética que o
movimento impõe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A psicopedagogia vem atuando com sucesso em diversas instituições como: hospitais,
escolas e empresas, etc. Este estudo se ocupa da presença do psicopedagogo nas
unidades escolares e se permite apontar alguns indicativos que acreditamos permitam à
escola atender os seus alunos indiscriminadamente, especialmente os que apresentarem
dificuldades de aprendizagem.
Pretende-se com isso oferecer condições para a escola dar atendimento e valorização
das peculiaridades de cada aluno, e assim, atender a todos, incorporar a diversidade,
sem nenhum tipo de distinção, que acarretaria mais discriminação e exclusão.
Consideradas de forma mais global as dificuldades podem abranger causas relacionadas
ao aluno, ao professor, aos ambientes físico e social da escola, aos conteúdos e métodos
empregados.
Entre outras atribuições o psicopedagogo terá na escola uma função que se refere ao
aluno, ou ao grupo de alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem com o
objetivo de reintegrar e readaptar o aluno à sua sala de aula. Noutra função está às
questões referentes ao vínculo professor e aluno com acompanhamento do planejamento
didático, dentro de um contexto que integra o motor, o afetivo e o cognitivo.
O que se propõe é que as escolas se abram e incorporem nos seus projetos ações
que viabilizem um trabalho de cooperação, que favoreça o desenvolvimento da criança
em todas as suas dificuldades sejam elas físicas, emocionais, de linguagem, de cálculo,
cognitivas ou sociais.
Com isso não estamos advogando uma escola tipo ambulatório, mas um espaço no qual
as ações sejam convergentes para dar atendimento a todos os alunos, com ou sem
dificuldades de aprendizagem.
Cabe ao psicopedagogo escolar estar frequentemente atualizado sobre os conhecimentos
de sua área e das áreas afins tornando-se responsável pela realização de pré-diagnósticos
e encaminhamentos a especialistas, caso necessário. Ele deve oferecer assessoria aos
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, através da intermediação entre os
mesmos, o corpo docente e a comunidade.
Contando com a presença de um psicopedagogo a escola certamente contaria com um
suporte especializado em dificuldades de aprendizagem escolar que em muito poderia
contribuir para sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos, uma vez que é preciso
distinguir aquilo que é próprio da criança, em termos de dificuldade, daquilo que ela
reflete em termos do sistema no qual está inserida.
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Portanto, a escola não deve só aceitar, mas também acolher o psicopedagogo para
montar o cenário escolar e assim oferecer serviços complementares, adotar práticas
criativas na sala de aula, adaptar o projeto pedagógico, rever posturas e construir uma
nova filosofia educativa democrática.
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6 - O Processo de Identificação nas Crianças a Partir das Projeções Narcísicas dos
Pais na Contemporaneidade.
Francine Mariana Nunes
Psicóloga, especialista em Semiótica Psicanalítica pela PUC-SP e aluna do curso
“Psicanálise, grupalidade e intervenção nas Instituições” do CEFAS
Psicóloga do CAPS infantil da “Associação Pró-Reintegração Social da Criança”
Resumo
O presente artigo tem como objetivo demonstrar, através de um caso clínico, o processo
de identificação de uma menina de oito anos com uma cantora pop a partir das
projeções narcísicas de sua mãe e através disso refletir sobre algumas questões
relevantes da nossa cultura atual.
Para pensar a identificação, faço um levantamento teórico sobre o assunto e na
sequencia relato o caso desta menina que se alienando no discurso materno, tenta ocupar
o lugar de objeto do desejo desta e se identifica com a cantora Britney Spears, vindo a
desenvolver anorexia, na ilusória tentativa de obter um corpo semelhante ao seu.
Fica claro que esta mãe e esta criança estão respondendo a uma demanda da sociedade
contemporânea cuja noção de existência muitas vezes está pautada na imagem, ou
melhor, na espetacularização da imagem, o que posiciona nossa sociedade como sendo a
sociedade do espetáculo e do consumo.
Diante disso podemos pensar que esta menina responde a uma demanda que não é sua e
sim dessa mãe, que ao se projetar na filha, permite e reforça, ainda que de uma forma
indireta, seu acesso a muitos bens de consumo, incluindo as imagens, que acredita ser o
que lhe concederá o caminho a uma vida bem sucedida, mesmo sem ter clareza das
conseqüências disso.
Palavras-chave: Identificação, criança, cultura.
1-

A identificação

No Vocabulário da Psicanálise, Laplanche e Pontalis (2001) apontam que o conceito
Identificação assumiu um valor central na obra de Freud, tornando-se, para além de um
mecanismo psicológico, o processo pelo qual o sujeito se constitui. Para eles, a
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identificação é um "processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma
propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o
modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de
identificações." (2001, p.226).
Segundo Freud (1925-26), a identificação "é conhecida pela psicanálise como a mais
remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um papel na
história primitiva do complexo de Édipo" (s/p.). Visa moldar o ego de uma pessoa de
acordo com o aspecto daquele que foi tomado como modelo.
No Complexo de Édipo, o menino desenvolve pela mãe uma catexia de objeto – que,
segundo Laplanche e Pontalis (2001), seria um conceito econômico, em que uma
determinada energia psíquica se encontra ligada a um grupo, um corpo ou um objeto
entre outras coisas – e se identifica com pai, tomando-o como modelo, desejando ser
como ele e tomar o seu lugar. Esses laços psicológicos são diferentes, mas caminham
muito próximos.
A identificação com o pai assume um caráter hostil quando o menino percebe que seu
pai é um obstáculo frente ao acesso pleno ao desejo da mãe e tenta substituí-lo,
caracterizando assim uma ambivalência no processo de identificação. Em um momento
há ternura e em outro há a vontade de ver o pai longe. A partir daí, o Complexo de
Édipo pode ter várias direções, inclusive o pai deixar de ser alvo de identificações e se
tornar o objeto de uma atitude feminina.
A identificação é comparada ao canibalismo, em que o ego visa a incorporar a outra
pessoa. No entanto isso é uma forma de vinculação e não de escolha objetal, pois na
primeira situação, o ego quer ser igual ao outro; já na segunda, quer possuí-lo. É
somente no primeiro caso que o ego necessariamente se remodela (Freud 1933 [1932]).
Segundo Nasio (1995a), a identificação, para Freud, não é uma ligação comum entre
dois indivíduos distintos, mas sim um processo específico no campo do inconsciente, ou
seja, é um processo de transformação no próprio aparelho psíquico e que não é
percebida diretamente pelos nossos sentidos. E isso se dá entre o eu e o objeto. Nasio
(1995a) ressalta a importância de compreendermos que objeto, dentro da psicanálise,
não significa a pessoa do outro, mas a representação psíquica desse outro que é
inconsciente e prévia a sua existência real.
Para Freud (1925-26), a identificação pode ser total ou parcial, e Nasio (1995a)
descreve isso dizendo que a identificação total é reconhecida na obra de Freud pelo
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nome Identificação primária e é essencialmente mítica, por não se tratar de um fato
clínico direto, mas de uma condição em que o objeto total da identificação primária é o
Pai mítico da horda primeva, que os filhos devoram para se tornarem ele e passarem a
ter sua força libidinal. Já nas identificações parciais, o eu se identifica apenas com um
aspecto parcial do objeto, e isso pode se dar de quatro maneiras diferentes.
A primeira forma de identificação parcial descrita por Nasio (1995a) a partir de Freud, é
a identificação parcial com o traço do objeto, em que a identificação se dá com um traço
do objeto amado e perdido, isso é repetido e mantém-se comum em todas as ligações
amorosas da vida do sujeito. Freud (1925-26) qualifica isso de identificação regressiva,
na qual "o eu estabelece, primeiro, um vínculo com o objeto, depois se desliga dele,
volta-se sobre si mesmo, regride e se decompõe nos traços simbólicos daquilo que não
existe mais" (NASIO, 1995 a: p.107).
O segundo tipo de identificação parcial é com a imagem global do objeto, a qual é
entendida como uma identificação patológica que tem lugar na melancolia. Nesse caso,
a representação inconsciente do objeto amado e perdido é uma imagem, essa imagem é
adotada pelo eu e passa a ser sua. A razão de sua existência está no narcisismo, pois
essa imagem amada que é adotada para si refletia o próprio eu.
A terceira modalidade de identificação parcial é com a imagem local do objeto e não
mais global, como já mencionado. Nessa o eu efetua uma identificação com a imagem
do outro enquanto um ser sexuado, ou mais especificamente com a imagem da região
genital do outro. Esse movimento identificatório, segundo Nasio (1995a), é uma
tendência do sujeito histérico, como se esse sujeito precipitasse todo o seu eu no ponto
genital da imagem do outro, anulando todo o resto.
A quarta e última identificação parcial do percurso freudiano descrito por Nasio (1995a)
é a identificação do objeto enquanto emoção, em que ele aborda uma outra variedade da
relação da histérica com o objeto do desejo. Nesse caso, a identificação da histérica não
é mais com a imagem do outro desejante nem com a imagem do outro desejável, mas
sim "pela perfeita assimilação do eu ao próprio fato do gozo do casal" (1995a, p.110).
Já segundo a abordagem lacaniana, a questão do imaginário é vista enquanto um
registro psíquico que visa a corresponder ao ego do sujeito, e é através desse registro
que podemos compreender o processo da identificação, pois é a faceta imaginária que
vai permitir a construção do corpo próprio da criança a partir da identificação
primordial com o Outro primordial. Sua formação se dá através de um período
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denominado "estádio do espelho", termo inventado por Henry Wallon que, através de
uma concepção genética, entendia o estádio do espelho como um momento do
desenvolvimento do indivíduo.
Lacan via esse período como um mito que apoia a idéia de que o ser humano é
prematuro no nascimento sendo atingido por uma incoordenação motora constitutiva. E
é a partir desse estado em que a criança se encontra, que ela se precipita, atirando-se na
imagem do outro - que está diante dele como por um milagre - buscando assim sua
prematuração neonatal (NASIO, 1995b).
Para Santaella (1999), o estádio do espelho, como paradigma do imaginário, refere-se
ao modo como a imagem do próprio corpo, a partir do outro, tem um papel fundamental
na formação do eu e na imagem assumida pelo sujeito. É a partir dessa primeira
identificação que se cria um suporte para identificações secundárias, guiando as
escolhas dos sujeitos com relação aos objetos que ocuparão o ideal do ego a partir de
então.
Lacan (1966) diz que é entre o período dos seis aos dezoito meses que se pode observar
o lactente diante do espelho, mesmo ainda sem ter um apoio, buscando um aspecto
instantâneo de sua imagem. Segundo ele:
É suficiente compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a
análise dá a esse termo: a saber, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma
imagem – cuja predestinação a esse efeito de fase está suficientemente indicado pelo uso, na
teoria, do termo antigo imago. (LACAN,,1966, p. 16)

Nessas condições, o indivíduo se aliena no outro, pois estando em um estado de incoordenação,
o que resta a esse indivíduo é ficar alienado naquilo que ele consegue constituir, sendo portanto
a imagem do outro. "Constitutivamente, é no outro e pelo outro que aquilo que quero me é
revelado, é pela invasão que o outro comete, em resposta a esse movimento constitutivo do meu
ser, que tenho uma revelação daquilo que posso querer." (NASIO, 1995b, p.266)
É a partir daí que o desejo do indivíduo é entendido como o desejo do outro, que é revelado pelo
outro. Nasio (1995b) comenta:

De modo que o objeto de meu desejo é o objeto do desejo do outro, meu desejo não tem nem
mesmo a sombra de um sentido; o objeto do desejo é o objeto do desejo do outro, o que os
movimentos do olhar ou da voz do outro me indicaram como tendo estatuto de objeto, jogado
como alimento diante de mim. (p.266)
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2-

Caso Clínico

J. de oito anos foi atendida em psicoterapia no final de 2005 e início de 2006, em um total de 21
sessões. Foi levada para atendimento por sua mãe, R., mas a mesma interrompeu o tratamento
devido à mudança do convênio com o qual mantinham um vínculo.
Em um contato inicial com R., ela relatou como preocupação a dificuldade de J. de se alimentar,
dizia que a mesma não tinha fome e demonstrava uma preocupação excessiva com a estética,
temendo engordar, dizia que já levara J. a vários médicos e fora diagnosticado com início de
anorexia. Relatou um bom desempenho na escola, apesar de certa agitação. R. dizia que tinha
dificuldade de colocar alguns limites para a filha.
Segundo Soifer (1992), “a anorexia constitui uma tentativa de suicídio, um angustiante pedido
de ajuda e de imposição de limite” (p.222). A autora aponta como traço dessa doença a
insociabilidade e a simbiose patológica com os pais. Diz também que as crianças que a
desenvolvem apresentam traços de profunda onipotência. Quanto à etiologia interacional da
anorexia, a autora relata a existência de situações críticas da família que levam a uma profunda
depressão e retração dos integrantes, e o sintoma apresentado pela criança expressa a maneira de
viver a depressão familiar.
Com relação à história familiar, R. contou que atualmente está separada do pai de J. e mora com
sua mãe e com a filha. Relata que nunca teve um bom relacionamento com o marido e que este
nunca quis ter filhos, embora ela sempre tenha desejado, mas temia as conseqüências disso.
Quando questionada sobre o porquê, R. conta que seus avós paternos eram negros e seu marido
não aceitaria ter uma filha negra, visto que a família dele é de descendência italiana. R., apesar
de também ter pele branca, temia que sua filha tivesse traços de seus avós e, dessa forma, fosse
rejeitada pelo pai. No entanto R. engravidou e J. nasceu com a pele bem clara e com os olhos
azuis como seu pai, sendo aceita por todos, segundo relatava R.
O casal se separou quando J. ainda era pequena, e desde então, o pai vê a filha somente nos
finais de semana, conforme ordem judicial. R. critica a forma como seu ex-marido cuida da
filha, dizendo que ela vem da casa dele suja ou depois das dez da noite, o que segundo ela é
impróprio para um criança.
R. diz que a filha é muito vaidosa, pede constantemente presentes e perfumes e diz que na
escola tem um “namoradinho”. Relata também que sua filha tem grande adoração pela cantora
pop norte americana Britney Spears e sonha ser como ela, assiste aos DVDs, imita as
coreografias e compara sua barriga à dela, o que segundo R. causa grande insatisfação em J.
pois ela não sente que tem o abdômen “malhado” como o da cantora.
R. é uma pessoa bastante dedicada ao trabalho, inclusive nos finais de semana quando é
solicitada, parece bastante preocupada com o bem estar da filha e se lamenta de não ter tempo
para cuidar de si. Desde sua separação, nunca mais se envolveu amorosamente com ninguém, ao
contrário do pai de J., que se casou novamente.
Durante as sessões, J. se mostrou inicialmente afetiva e tentava se mostrar “boazinha” o tempo
todo, como uma forma de evitar algumas interpretações por parte da terapeuta. Através de testes
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e observações, ficou claro que J. é uma criança com baixa auto-estima, baixa tolerância diante
de situações que lhe causem frustração, tendo necessidade de afirmar-se como boa aluna, boa
filha, e a partir disso, contém excessivamente seus conteúdos hostis, dificultando a expressão
adequada de sua agressividade, no entanto isso fica claro na forma competitiva como se
relaciona nos atendimentos.
A dificuldade em lidar com frustrações (perdas e limites) é alimentada pela mãe, que projeta na
filha seus próprios desejos e tenta ver na mesma sua realização, evitando constantemente que a
criança viva as frustrações e rejeições que ela viveu. Portanto J. tem que parecer melhor, mais
bonita e correta que a própria mãe, para que R. não se veja como uma mãe ruim, sendo uma
preocupação narcísica, mesmo que isso custe a saúde física e mental da filha. Isso de certa
forma justifica a anorexia desenvolvida pela criança, pois o foco está na relação simbiótica que
elas desenvolveram.
A projeção narcísica dos desejos não resolvidos dos pais direcionados aos filhos, remete-nos à
explicação de Nasio (1995b), a partir de Freud, sobre a constituição do narcisismo primário –
estado precoce no qual a criança investe toda a sua libido em si mesma - quando ele diz que a
reprodução do narcisismo dos pais atribui aos filhos todas as perfeições e projetam neles sonhos
e desejos não realizados, vindo a garantir portanto, a imortalidade do seu eu.
Cabe ressaltar que os desejos dos pais são, na maioria das vezes, reflexos dos valores impostos
pela sociedade atual, tida como a sociedade do espetáculo, que segundo Kehl (2004), “é a
própria sociedade do consumo, mecanismo que garante ao sujeito a visibilidade necessária para
que ele exista socialmente (...)” (p.158).
J. tem uma distorção na auto-imagem e se posiciona a partir do que acredita que o outro aceita e
valoriza, comprometendo suas particularidades e desejos, alienando-se no desejo do Outro e no
que acredita que esperam dela. Essa supervalorização do meio externo e seus valores lhe dão o
estereótipo da criança moderna, bem vestida, popular e altamente ligada a um universo
consumista, mas ela não deixa de sofrer com os conflitos de alguém que se posiciona como uma
adolescente que ainda não tem maturidade emocional.
J. colecionava reportagens sobre a Britney Spears, comparava seu corpo e seu cabelo e, certa
vez, entrou em uma das sessões chorando muito porque, na sala de espera, viu em uma revista
uma foto da cantora e ao tentar convencer a mãe a levar a revista escondida para casa, foi
reprimida e teve seu pedido negado. Em outro momento, ficou nitidamente irritada com a
terapeuta, pois constatou que os dentes da mesma, segundo ela, eram mais brancos que os seus,
então questionou qual era o creme dental usado por ela e, diante de uma resposta diferente da
que esperava, frustrou-se.
O movimento realizado por essa criança traz à tona a discussão sobre o ideal ao qual ela tenta se
comparar e que é imposto de fora. Com relação a isso, Nasio (1995a) comenta que a criança é
progressivamente submetida a exigências externas e que ao perceber não ser a única fonte de
satisfação da mãe, tendo seu narcisismo primário infligido, tenta resgatar esse amor cedendo às
exigências que lhe são impostas, ou seja, as do ideal do eu, que é caracterizado por Laplanche e
Pontalis (2001) como: "Instância psíquica resultante da convergência do narcisismo (idealização
do ego) e das identificações com os pais, com os seus substitutos e com os ideais coletivos.”
(p.222).
A identificação apresentada por J.com Britney Spears, que foi tomada como objeto, contribui
para sua formação, ou seja, "a identificação do eu com a imagem total do objeto representa uma

75

regressão a um modo arcaico de identificação, no qual o eu se encontra numa relação de
incorporação com o objeto." (NASIO 1995a, p.53). Isso constitui o narcisismo secundário, que
se define como o investimento libidinal da imagem do eu, que foi constituída pelas
identificações do eu com as imagens dos objetos.
Diante do caso clínico apresentado, podemos pensar no posicionamento que Lacan tem a
respeito do conceito de gozo, deixando claro que o ideal corresponde ao gozo do outro que,
inicialmente inscreve-se no sujeito quando ele reflete a imagem que corresponde ao desejo dos
pais ou da família (CECCARELLI 2000, s/p). Dessa forma, podemos pensar que a criança
busca se identificar com algo que caiba dentro do desejo do Outro, deixando pouco espaço para
buscarem desvendar seus próprios desejos.

3-

A criança na contemporaneidade

É interessante observar com que tipo de imagem essa menina se identificou a ponto de
adoecer. No entanto, antes, é importante lembrar que Britney Spears é apenas uma
dentre tantas pessoas que foram transformadas em imagem para o consumo, assim como
a menina J. é uma dentre tantas outras crianças que, ávidas a atender o desejo do Outro,
afasta-se da possibilidade de compreender seu próprio desejo.
Britney Spears iniciou sua carreira muito cedo, aos três anos de idade já se apresentava
em concursos e foi na adolescência que ela gravou seu primeiro álbum. Suas
apresentações começaram cada vez mais a ter um apelo erótico e, com isso, conseguiu
atingir altíssimos índices de venda de seus álbuns, sendo eleita em 2002 uma das
celebridades mais influentes do mundo, principalmente na moda, lançando bonecas,
jogos e perfumes. Em algumas revistas, teve sua imagem associada à imagem da
“Lolita”.
Para Kehl e Bucci (2004), autores da obra Videologias: “o drama individual destas
personagens públicas exibidas/exploradas até o caroço pela mídia impressa e eletrônica,
corresponde um outro drama, este vivido em massa pelos consumidores de imagens
contemporâneos.” (p.65).
Trazer à tona a questão da imagem é relevante, pois é a partir delas que tudo ocorre na época em
que vivemos, os nossos mitos são mitos olhados, segundo os autores mencionados acima. O
consumo não é mais pautado na mercadoria, agora o que consumimos são imagens através de
um processo de identificação que funciona como espelho espetacular de uma vida nada
espetacular.
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A combinação do empobrecimento psíquico com a exaltação do indivíduo resulta em dedicação
a imagens de pessoas tidas como ídolos e representantes de uma humanidade e valores que as
pessoas comuns buscam por sentirem que já não os tem.
Para Kehl (2004):

Consome-se a imagem espetacularizada de atores, cantores, esportistas e alguns (raros)
políticos, em busca do que se perdeu exatamente como efeito da espetacularização da imagem: a
dimensão, humana e singular, do que pode vir a ser uma pessoa a partir do singelo ponto de
vista de sua história de vida. (p.67).

Para (Isleide) Fontanelle (2002, apud Kehl 2004), a sociedade do espetáculo na qual vivemos é
um momento da sociedade capitalista em que o princípio de diferenciação se dá pela imagem. A
partir disso Kehl (2004) retoma o quanto dependemos do espetáculo para confirmar a nossa
existência e nos situarmos no meio dos nossos semelhantes da mesma forma que um dia
precisamos do olhar do Outro para nos constituirmos como sujeito.
Para Kehl (2004), a visibilidade do sujeito da massa se dá a partir da identificação das pessoas
com os ideais representados por líderes ou ídolos. Ela comenta que há um anonimato das vidas
nas grandes cidades, ou melhor, uma grande insignificância pública, que é compensada a partir
de uma identificação com ídolos. E nesse caso, "o gozo fálico presente no ato de fazer-se visível
é obtido vicariamente, através da imagem do Outro que o sujeito, por identificação, assume
como sendo (também) sua." (2004, p.153). É a partir da identificação da imagem e das
necessidades do Outro como sendo suas que o sujeito se aliena ao Outro e se afasta cada vez
mais de seus próprios desejos.
J. se identifica com essa cantora pop, como inúmeras outras crianças se identificam com outros
ídolos, podendo estes ser cantores, atores ou modelos. Mas J. toma para o seu próprio corpo a
marca de sua identificação, quer ter o corpo tão belo quanto o do seu ídolo, mesmo tendo apenas
oito anos e ainda não possuir um corpo desenvolvido de uma mulher. Com isso, desenvolve
anorexia por se negar a comer ou, talvez, por se negar a pagar o preço da dívida alta que
carrega, adquirida por sua mãe, se pensarmos nessa criança como sujeito obra da linguagem
antecipada pelo discurso dos pais, na qual o seu desenvolvimento passa pela posição que seus
pais já anteciparam para ela, projetando a criança na direção de um ideal narcísico a ser sempre
perseguido
O que se vê atualmente é o corpo sendo escravo de uma disciplina da indústria da forma e
encerrando em si mesmo o destino do homem sem nunca olhar para as questões próprias de sua
subjetividade, como se somente o corpo bastasse. No entanto, como comenta Kehl (2004), a
expansão dos sintomas psicossomáticos traz à tona a dimensão do inconsciente até então negada
mostrando que é no corpo que é cobrado o preço da recusa das questões mais inconscientes.
No livro Videologias, os autores abordam uma pesquisa que estabelece a relação entre as
imagens exibidas na TV e o comportamento das crianças, ou seja, avalia o quanto crianças que
são expostas, por exemplo, à violência na programação desenvolveriam no dia-à-dia atos
também violentos. Os resultados da pesquisa não conseguem, de fato, comprovar essa lógica,
ficando evidente que a relação da criança com a ficção não é pautada pela imitação.
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No entanto Kehl (2004) sustenta a tese de que há sim algo de violento que influencia a criança,
e essa violência é própria das sociedades regidas pela cultura de massa, em que há uma tirania
da imagem, e a violência está no funcionamento do imaginário em si e não apenas no conteúdo
das imagens. Esse funcionamento do imaginário dispensa a necessidade do pensamento. “Isso
ocorre porque o imaginário funciona segundo a lógica da realização dos desejos. Cada imagem
apresentada proporciona ao espectador um microfragmento de gozo – e a cada fragmento de
gozo, o pensamento cessa.” (p.90)
Morin (1969) diz que há uma imprensa infantil de massa especializada em conteúdos infantis,
mas que serve de preparação para a imprensa de um mundo adulto, e portanto há uma mesma
indústria cultural que comanda essas duas imprensas, a adulta e a infantil. O autor diz que tende
a desaparecer a distância entre os conteúdos infantis e os adultos e menciona que a imprensa dos
adultos está impregnada de conteúdos infantis, atraindo dessa forma as crianças. Isso é ainda
muito atual, mesmo tendo sido escrito há mais de quatro décadas, visto que observamos, nos
últimos anos, inúmeros filmes de animação tendo como público alvo os adultos. O autor
complementa dizendo que “a cultura de massa em seu setor infantil, leva precocemente a
criança ao alcance do setor adulto.” (1969, p. 41).
A partir disso podemos pensar que o acesso das crianças a determinadas imagens, programas ou
consumo passa pelo que é conhecido e aceito pelos seus responsáveis.
Na sociedade pós-moderna, na qual há um enfraquecimento da função paterna, os valores
familiares mudam a cada dia, os pais não são vistos como possuidores de um saber que pode
envolver afetivamente seus filhos, posicionando-se, sim, como “amigos” que compartilham dos
mesmos ideais, e desta forma filhos não precisam mais questionar os valores paternos para se
tornarem adultos, encontrando, assim, dificuldade de se identificarem com eles. Essa
invisibilidade dos pais diante dos seus filhos alimenta uma grande desorganização no ambiente
familiar e fomenta a busca por identificações a imagens “fetichizadas”, em um constante ciclo
de projeção e identificação.
Na sociedade atual, a figura dos pais como autoridade se dissipou, os pais e adultos, de forma
geral, buscam atender a uma demanda estética, valorizam excessivamente a imagem, e dessa
forma tentam se manter jovens por mais tempo.
No entanto não é o predomínio da imagem sobre a personalidade, ou da aparência sobre a
essência que diferencia a sociedade contemporânea das demais, mas sim “a espetacularização da
imagem e seu efeito sobre a massa dos cidadãos indiferenciados, transformados em platéia ou
em uma multidão de consumidores da (aparente) subjetividade alheia.” (kehl 2004, p.66).
Bauman (2004), no livro em que aborda a fragilidade dos laços humanos na contemporaneidade,
diz que os filhos são, acima de tudo, objetos de consumo emocional dos pais e traça um paralelo
com a época em que os filhos eram considerados produtores.
Atualmente, como afirma Bauman (2004), da mesma forma que os objetos de consumo servem
às necessidades, desejos ou impulsos do consumidor, os filhos também, não sendo, portanto,
desejados pelo prazer paternal. Para esse autor, os filhos estão entre as aquisições mais caras
que o consumidor médio pode fazer ao logo da vida, e optar por isso é abrir mão de outros bens
de consumo ainda não experimentados. Significa também avaliar o bem-estar do outro ser, mais
fraco e dependente em relação ao próprio conforto e das ambições pessoais por um tempo
indefinido, e isso não vem ao encontro da política do mundo moderno, na qual as relações são
liquefeitas, como diz Bauman (2004), e portanto não sustentam um compromisso como esse.
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Prova disso é o crescente número de pais procurando clínicas de reprodução humana atrás de
bons doadores e filhos geneticamente sadios, tentando evitar os riscos de adquirir um “produto
com problema.”.
Ainda, segundo Bauman (1998), "Os mal-estares da pós-modernidade provêm de uma espécie
de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais.” (p.10).

4-

Considerações finais

A proposta de escrever esse trabalho surgiu através da observação de algumas crianças, seus
desejos e discursos, que apontavam para interesses que a princípio pareciam se distanciar do
“mundo infantil”. No entanto, pude perceber que a questão não está no discurso reproduzido por
elas, mas sim no discurso em que elas estão inseridas e que as leva a se colocarem à disposição
do desejo narcísico dos pais, tentando se identificar e desejar o que esses pais (frutos de uma
sociedade não só do consumo como também, e principalmente, do espetáculo) desejam, mas
que nem sempre podem usufruir.

Assim, este estudo aponta para um dos sintomas da nossa cultura, que
determina as relações de forma geral. Podemos observar que há algo nessa sociedade
pós-moderna que nos leva a um constante mal-estar, mas não mais por termos que
obedecer a regras de um processo civilizatório e, portanto, castrador, conforme
formulou Freud no início do século passado. Mas sim, por nos dar tantas opções, na
qual não basta consumir algo, o imperativo é se consumir tudo o que oferecido. E quem
acaba sendo consumido somos nós e nossa possibilidade de escolha, mesmo que seja no
momento

mais

incipiente

das

nossas

vidas,

como

na

infância.
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RESUMO
Este estudo corresponde a uma análise do Mito de Prometeu e suas equivalências com
as técnicas de Fertilização in Vitro, com uso de óvulos doados. Deste modo, utilizou-se
como norteador para tais análises e reflexões o método da psicanálise aplicada aos
fenômenos encontrados tanto no mito, quanto no processo de tratamento da
infertilidade. Detectou-se que o ‘fogo’ do conhecimento discutido no mito é algo que
necessita de cautela e responsabilidade em seu uso, já que atualmente este fogo pode ser
empregado em diversas situações, como na reprodução humana, oferecendo um poder
que deve ser compartilhado e respeitado. De tal maneira, este fogo pode ser proveitoso
no que concerne a possibilidade de propiciar um cenário de formações sociais com
trocas afetivas ou pode sacrificar a formação do laço comunitário e a sexualidade que
este abriga.
Palavras-chave: Reprodução Humana, Mito Prometeu e Psicanálise
___________________________________________________________
ABSTRACT
This study represents an analysis of the Myth of Prometheus and its equivalence with the techniques of
FIV with the use of donated eggs. Thus, it was used, as a guide to such analysis and reflection, the
psychoanalysis method applied to phenomena found both in myth and in the process of infertility
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treatment. It turned out that the 'fire' of knowledge discussed in the myth is something that needs caution
and responsibility in their use, since now this fire can be used in various situations, as in human
reproduction, providing a power that must be shared and respected. So, this fire can be helpful regarding
the possibility of providing a backdrop of social formations with affective exchanges or may sacrifice the
formation of community ties and sexuality that this is home.

Keywords: Human Reproduction, Prometheus Myth and Psychoanalysis

INTRODUÇÃO
Como uma das instituições mais antigas na história da formação do indivíduo e da
sociedade, a família é campo de investigação de várias áreas científicas, tais como
sociologia, antropologia, psicologia, direito, entre outros. Segundo Roudinesco (2003),
as relações familiares envolvem aspectos afetivos, psicológicos, sociais, religiosos,
sanguíneos, os quais dão um caráter dinâmico para essa instituição, que, no decurso do
tempo, diante das diferentes culturas e ciclos da vida, sofreu inúmeras modificações.
Sendo a família um sistema semi-aberto, constituído de regras, costumes, crenças, e em
constante troca com o meio (SILVA, 2001), seu conceito vem passando por diversas
transformações e adversidades em relação à sua estrutura e aos modos de vinculações
entre seus integrantes. No passado, podia-se antever uma união reconhecida e aceita
pela sociedade entre uma mulher e um homem com a finalidade de reproduzir (sem
nenhum meio artificial de reprodução humana) e criar os filhos, sendo esta união
constituída de, no mínimo, três integrantes: pai, mãe e filho — modelo nuclear. Mas, a
partir da ocorrência de eventos como: revolução industrial, movimentos liberais em
relação à sexualidade e o “não” aos preconceitos e à exclusão social e avanços da
ciência, a estruturação familiar ganhou grande diversidade.
A tecnologia vem, pois, progredindo e adentrando a vida sexual de muitos casais,
proporcionando, segundo Ribeiro (2004, p.19), “novas e inéditas constituições
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parentais, ocupando um lugar no qual seria imprudente deixar de reconhecer seu
impacto, relegá-la a preconceitos ou referi-la a uma minoria da população”. A
reprodução humana assistida (RHA) faz parte deste avanço da ciência, conglomerando
diversas técnicas e procedimentos médicos desenvolvidos a fim de se promover a
fecundação do óvulo pelo espermatozóide, quando esta não é possível pelo método
natural (CAMBIAGHI, 2002). Desde que foi desenvolvida, vem favorecendo mulheres
e homens portadores de problemas físicos que os incapacitam de gerar, de forma
natural, seus próprios filhos, além de ter estendido as chances de casais ou mulheres que
optaram por ter seus filhos tardiamente.
Dentre as tantas técnicas de reprodução assistida, destaca-se, pela complexidade e pelo
uso em tratamentos de origem tubária, a fertilização in vitro (FIV), utilizada desde 1978,
quando se mostrou bem sucedida após o nascimento de Louise Brown na Inglaterra, o
primeiro “bebê de proveta” do mundo. Seis anos depois, em 1984, nasceria Ana Paula,
o primeiro “bebê de proveta” brasileiro (SOUZA, et al., 2008). O objetivo é retirar o
óvulo das trompas e, em laboratório, fecundá-lo com o espermatozóide, para que,
depois, seja recolocado no útero da mãe. No entanto, há mulheres com alguma
incapacidade física de gerar os óvulos ou os que estão presentes não são saudáveis para
a fertilização. A necessidade de obtenção de algum óvulo de outra mulher (doadora)
para que venha a ser fecundado pelo espermatozóide do marido da que vai gestar
(receptora) este filho no ventre torna-se uma alternativa plausível para seu tratamento,
sendo que, no Brasil, a doação é anônima e totalmente sem benefício econômico.
Essa associação das técnicas ovodoação e FIV ocorrem, então, quando há disfunção
ovulatória, ou seja, quando a mulher não possui função clínica ovariana natural. Neste
caso, primeiro se tenta o estímulo dos ovários por uso de medicamentos, e quando não
há resultado, propõe-se a ovodoação (LOPES, et al, In: SOUZA, et al, 2008).
De acordo com Peggy Papp (2002, p.127), “o conceito de ‘óvulo de doadora’ é capaz de
espantar a imaginação. Inicialmente, a maioria dos casais rejeita a ideia por considerá-la
inaceitável”. Contudo, após as diversas tentativas de engravidar, as quais levam à
grande desgaste físico, emocional e financeiro, a opção de receber óvulo de outra
mulher torna-se, aos poucos, aceita. Importante ressaltar que, diante das adversidades
vividas ao longo do tratamento da infertilidade e seus malogros, os casais podem acabar
aceitando o uso de óvulos doados sem ter tempo suficiente para refletir a respeito dessa
decisão, e as consequências podem surgir no futuro, em relação à maternidade
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(biológica) do filho, ao preconceito de alguns familiares e amigos, ao vínculo afetivo do
casal, entre outros. De fato, o desejo de ter um filho é hiperinvestido do narcisismo de
alguns desses pais, a tal ponto que acabam aceitando essa técnica após já terem
experimentado outros tratamentos infecundos. Assim sendo, a possibilidade de não
realização deste feito poderá causar eventos traumáticos em alguns destes genitores e/ou
na própria relação conjugal.
Conforme destaca Ribeiro (2004, p.91), quando o desejo de ter um filho não é
alcançado, ou seja, “quando somos privados de uma realização tão primordial e tão
comum, antigas feridas narcísicas podem ser reativadas”. Segundo Gasparini (2007),
quanto maior o avanço nas maneiras de gerar um filho, maiores as repercussões e
problemáticas em relação à sexualidade, ao conceito de família e a sua subjetividade
imperativa nas vinculações de seus integrantes (cônjuge, família...). Há, pois, um
contexto complexo de discussões sobre a reprodução assistida, em relação às benesses
no tratamento da infertilidade e às questões éticas que envolvem as formas de
intervenção.
No que se refere à divulgação da mídia em relação à RHA, atualmente, assistimos a
uma exposição notável na imprensa nacional sobre a reprodução assistida. De acordo
com Corrêa (2001), o sensacionalismo em torno do tema no Brasil, em especial
veiculado pela mídia através dos meios audiovisuais, acaba por amenizar a angústia das
fantasias de infertilidade para aqueles que já estão com idade avançada para uma
gravidez sem risco.
“O papel da mídia parece contribuir para o interesse da população pela RHA a
importância que o próprio tema da “cura” da infertilidade tem em nosso país,
mobilizando valores ligados à reprodução, à paternidade e à maternidade, que
sensibilizam bastante os indivíduos” (op.cit., p. 141).
Embora a ciência médica tenha evoluído e desenvolvido técnicas mais apuradas e
favorecedoras para que os tratamentos da infertilidade tenham resultados mais positivos,
ainda assim existe a possibilidade de não dar certo o tratamento, ou mesmo, deste
esbarrar nos próprios limites dos recursos técnicos da medicina para alguns casos. Tais
limites também estão relacionados aos aspectos éticos e psicológicos tanto dos pacientes
quanto da própria equipe de saúde multidisciplinar. De certo que, ao mesmo tempo em
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que surgem novas técnicas e procedimentos médicos que ajudam no tratamento da
infertilidade, surgem também discussões sobre as possíveis conseqüências negativas
repercutidas na sexualidade do casal, ou do aparecimento de inéditas configurações
familiares, assim como das repercussões sobre esta criança no lidar com a sua própria
história de como foi concebido e vindo ao mundo, entre outros.
Temáticas como estas incitam reflexões sobre tais demandas sociais e posicionamentos
éticos da equipe de saúde, já que a procura por clínicas especializadas em reprodução
humana vem crescendo, construindo novas configurações familiares que vem
defrontando com os modelos tradicionais de família, bem como o afloramento de
discussões éticas na área jurídica e médica sobre os limites da reprodução humana.
Neste sentido, diversas indagações surgem com relação ao preparo da equipe
multiprofissional em lidar e apaziguar as reações de medo, tristeza e decepção do
paciente quando os resultados dos tratamentos não forem os esperados pelo mesmo. Em
alguns casos que o tratamento da infertilidade não obteve sucesso ou mesmo aqueles
pacientes que chegam à clínica em demasia fragilizados emocionalmente, ressoa na
equipe um desconforto psíquico angustiante por se sentir impotente diante da
terapêutica ineficaz.
O fogo roubado dos deuses e a FIV com receptação de óvulos doados
Para Terzis (2009, p.56) na Grécia antiga dava-se grande importância aos mitos e estes
eram contados para todos os povos, até mesmo para as crianças. Não obstante, na
atualidade tais histórias são objetos de apreciação e estudo tanto para os poetas,
romancistas, dramaturgos, compositores, pintores, quanto aos psicanalistas, os quais
continuam a usá-las. A palavra mito procede do grego mythos, que é uma palavra ligada
ao verbo mythevo, que significa - crio uma história imaginária. O total dos mitos
constitui a mitologia de cada povo. A mitologia, palavra na qual está introduzida o
logos = matéria de estudo, articula os mitos, estuda sua procedência, seu significado,
sua interpretação e oferece as informações básicas sobre a origem, a crença e o
desenvolvimento sócio-político de um povo. Para o mesmo autor (op. cit., p.57) “os
mitos geralmente expressam a mentalidade humana de cada época. O mito é uma
história imaginária, uma lenda que expressa o pensamento profundo, a concepção, o
desejo a consolação e a aspiração do homem em sua época e em seu espaço”. Em suma,
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o mito é uma história que representa os mais profundos sentimentos e experiências das
pessoas, ressalvando-se a busca em ilustrar o mundo externo e o Homem. O foco de
suas atenções torna-se, portanto, o irracional, ou seja, aquilo que foge da censura da
nossa consciência, assim como do mecanismo defensivo da racionalização. O mito, por
conseguinte, atravessa o tempo, as gerações e o contexto que vivemos na atualidade, já
que “conserva até os nossos dias uma presença grandiosa, tratando dos mesmos
problemas existenciais, morais, emocionais e sociais, que continuam a afligir a
humanidade. Por isso, o homem não deixou de criar novos mitos” (TERZIS, 2009,
p.57).
Conforme Migliavacca (1999, p. 2), os mitos não perderam a sua relevância nos tempos
de hoje, embora para alguns tais histórias sejam associadas a um sistema religioso e
sócio-cultural de povos do passado, seu valor ainda atende aos questionamentos da
existência humana e aos seus comportamentos. Para os gregos do passado e alguns
contemporâneos, o mito é algo que vai além de um simples conto, posto que narra “algo
a respeito do mundo, do homem e seus deuses, e constitui um verdadeiro reservatório de
conhecimentos de significado imorredouro, dos quais nos valemos até hoje”. O homem
necessita do mito para responder as indagações complexas de sua existência e
diferenciação com outros animais, já que o próprio é incógnito de sua origem e sedento
a entender, explicar e querer conhecer a sua natureza, em especial, no que se refere aos
seus instintos, narcisismo e o sentimento de onipotência. A angústia pelo vazio de
respostas para tais indagações, torna o mito como uma fonte favorável e necessária para
aplacar tal mal-estar. “Os mitos se apresentam, então, como uma forma de pensamento
eficaz, pois é organizadora da relação do homem tanto com a massa de fenômenos que o
rodeia quanto com suas reações ao mundo” (op. cit., p.2).
Iniciamos este subitem nos remetendo a importância do mito grego, contudo faz-se
necessário ilustrar como ocorreu o progresso científico - Prometeu. Não é o nosso
propósito descrevê-lo e analisá-lo profundamente, apenas tornar possível o acesso a
outro registro, aquele dos processos inconscientes e a questão ética na RHA com uso de
óvulos doados.
Prometeu era um Titã, descendente da antiga raça de deuses destronados por Zeus. Logo
que passou a conviver com os seres humanos, observou que estes não possuíam
conhecimentos sobre assuntos tanto da terra quanto do céu. Então, ensinou-os a arte de
pescar, de plantar, da escrita, entre outras habilidades. Contudo, Prometeu observava
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que faltava algo mais poderoso para os povos que habitavam a terra, fundamental para a
manutenção da vida: o fogo - conhecimento negado veementemente à humanidade pelo
poderoso Zeus. Prometeu, então, decidiu roubar o fogo e oferecê-lo aos homens, gesto
que irritou profundamente Zeus, que o castigou.
O fogo em questão representa o conhecimento, o qual nos possibilitaria a dominação do
mundo. De fato, para além da contribuição no desenvolvimento da culinária, cerâmica,
fundição de minérios, o fogo também proporcionou o progresso tecnológico, as
descobertas insaciáveis da ciência, que busca se aperfeiçoar incansavelmente nas
diversas áreas do saber.
O mito retrata, então, o surgimento, a propagação do conhecimento e o poder que este
comporta para o bem da humanidade. Entretanto, vemos como o “fogo” vem se
alastrando de maneira rápida e sem fronteiras, devastando terrenos até então não
desbraváveis, ou mesmo destruindo aquilo que anteriormente foi criado pela mesma
chama desse fogo, como as bombas atômicas e outros armamentos utilizados em
guerras.
Tendo em vista que o fogo do conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal,
como podemos pensar nos avanços da medicina relacionados à reprodução humana
assistida? No que concerne ao bem, não há dúvidas de que a técnica RHA favorece
inúmeras pessoas que sofrem com os impedimentos para gerar seus filhos; mas, por
outro lado, podemos levantar questões sobre as reais intenções dos profissionais ou das
instituições que aplicam essa técnica, em especial no que diz respeito ao favorecimento
financeiro. Para Corrêa (2001, p. 124):
“O vaivém discursivo entre o anúncio pela imprensa, com tintas fantasiosas, de algo
cientificamente espetacular e uma descrição mais informativa e esclarecedora do tema,
que não deixa de enfocar os limites das tecnologias reprodutivas, reforça uma
concepção maniqueísta da fertilização in vitro, segundo a qual esta teria uma parte ruim
e outra boa. No primeiro caso alinham-se: reprodução de homossexuais, seleção do sexo
e de outras características físicas, clonagem, fertilização entre as espécies, criação de
quimeras, alteração do genoma das células reprodutivas sem critérios claros e
controláveis. No segundo, a possibilidade, embora ainda problemática, de prevenir e
curar doenças até então impensáveis, como as de origem hereditária e, sobretudo, para
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aqueles incapazes de procriar, a possibilidade de realizar sonhos e desejos antes
frustrados”.
Há médicos que acabam por induzir suas pacientes a realizarem a reprodução assistida,
talvez movidos pela crença de que a ciência tem o poder de solucionar todos os
sofrimentos humanos. Seibel (2006, p.159) alerta: “os profissionais envolvidos
precisam trabalhar em si mesmos a ansiedade e o desejo, permitindo que a paciente seja
dona e autora da opção (...). É frequente que o paciente tente delegar à equipe médica a
decisão”.
Também Corrêa (2001, p.144) destaca que alguns pacientes rejeitam as demandas e
induções dos médicos a respeito de determinados tratamentos de infertilidade, o que
indica “que a forma de constituir famílias tem limites dos indivíduos e dos grupos
sociais aos quais os mesmos pertencem e que nem sempre correspondem aos limites da
ciência”.
Para além de aceitar ou não o que é sugerido pelos médicos para o tratamento da
infertilidade, há poucos estudos científicos que possam abranger os aspectos positivos e
negativos das técnicas de RHA. Neste caso, o fogo do conhecimento ainda é usado sem
que se saiba de seus limites. A esse respeito, afirma Peggy Papp (2002, p. 131), “desde
que foi feita a primeira doação de óvulos em 1984, têm havido poucas pesquisas a longo
prazo sobre os efeitos do uso de óvulos de doador sobre o filho e sobre a família”.
De fato, a ausência de estudos sobre as mulheres que receberam óvulos doados
faz com que faltem respostas às perguntas feitas pelos próprios pacientes sobre como
lidar com as fantasias e o sofrimento psíquico durante e após o tratamento: Destarte, tal
investigação direta ou indiretamente se aproximará da forma como o “fogo” tem sido
utilizado na contemporaneidade.
“Quando eles querem saber como será o futuro da criança e deles próprios como
família, surge o imponderável, aquilo que realmente não sabemos. Nesse momento, a
possibilidade de termos trabalhos e experiências publicadas poderia ajudar” (SEIBEL,
2006, p. 164).
Psicanálise, Mito Prometeu e a FIV com óvulos doados
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Para Freud (1930), a cultura, sobretudo a linguagem que a caracteriza, foi criada em
função da vida sexual de uma evoluída espécie, e é essa mesma criação da cultura que
se volta contra sua fonte de origem (a sexualidade). O narcisismo e a pulsão de morte
apenas reformularam essa convicção de Freud sem mudá-la em sua essência: ela
permite expor e explicar o paradoxo imanente entre pulsões e cultura, lançando luz
sobre o fracasso do projeto cultural. As sublimações e as identificações cada vez mais
crescentes em funções das demandas de uma cultura em expansão significam, do ponto
de vista econômico, uma direção contrária à satisfação pulsional: uma retração. Esta
anda par e passo no sentido de retraimento (“volta ao inanimado”), fruto do trabalho da
pulsão de morte, em vez da ligação. Para o mesmo autor (1905), a agressividade
acumulada devido à ausência de vias de escoamento traçadas pela sexualidade infantil
acaba sendo liberada pelo desenlace pulsional, explodindo, seja na pura agressão ao
outro seja no masoquismo. Tal desenho, econômico, reflete as conseqüências no sujeito
com a escalada da cultura, como por exemplo: nas estruturas institucionais das clínicas
de reprodução humana com vistas às conquistas da natureza (possibilitar a gravidez,
quando a natureza não propiciou), pela tecnologia, e o bem-estar narcísico (quando
conseguem êxito no tratamento da infertilidade), o que só faz aumentar a sua
onipotência e a necessidade quantitativa de trabalhar mais e de ter êxito no tratamento
de RHA (muitas vezes não se atentando ao sofrimento psíquico dos pacientes). Tudo
isso significa uma crescente e unidirecional tendência de sublimação, a qual quando
ultrapassa seus limites de ação, pode sacrificar a formação dos laços comunitários e a
sexualidade que esta abriga.
Birman (2005, p. 129), um dos autores que mais se dedicou à análise desse malogro do
sujeito na contemporaneidade, afirma: “seria necessária uma espécie de gestão
interminável e infinita do conflito pelo sujeito, de forma tal que este não poderia jamais
se deslocar da sua posição originária de desamparo”. O desamparo diante do não
cumprimento dos mandos do Supereu, o que ameaça o sujeito de ser excluído da
comunidade, do amor, leva a um sentimento inconsciente de culpa, refletindo a remenda
econômica do entrelaçamento pulsional em forma de masoquismo moral. Uma “culpa”
que jamais é sentida como tal, mas como malaise, mal-estar, de se estar doente,
desencaixado no universo dos homens, como por exemplo: os casais que
desesperadamente aceitam alguns tratamentos para sua infertilidade, sem ao menos
pesar as conseqüências financeiras e emocionais, para fins de obterem um filho e
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construir uma família como rege os mandos aceitáveis da sociedade. O caminho não
seria outro senão a necessidade reiterada de busca de alívio, como no desamparo
original, o que foi, repetidas vezes, assinalado como busca irrefreável de gozo, numa
solitária existência em que reina a defesa do narcisismo.
A felicidade e o bem-estar psíquico do sujeito seriam apenas viáveis parcialmente se
este pudesse solucionar os impasses das representações conflituosas, entre as pulsões
sexuais e as exigências da civilização. Entretanto, com o advento, também, da
descoberta da pulsão de morte, a qual não possui uma representatividade simbólica,
tornou-se difícil conciliar tais conflitos. A esse respeito, Birman (2005, p.135) destaca:
“pelo viés da pulsão de morte, concebida agora como silenciosa e não inscrita
originalmente no campo da representação, a harmonia com o registro da civilização não
é mais possível”. A felicidade é um troféu cobiçado a ser conquistado dia após dia, pois
o estado de desamparo nos acompanha, juntamente com a pulsão de morte, que conduz
ao estado anorgânico.
Para Birman (2005, p.25), os sujeitos estão cada vez mais, na contemporaneidade,
vivendo um narcisismo, autocentramento de seus afetos, em que impera o gozar do
corpo do outro. O fogo ilustrado no Mito de Prometeu, adquirido pelos profissionais da
RHA, faz com que exacerbe o lado narcísico, levando-o a um estado onipotente por
possuir o conhecimento que possibilita alguns casais, até então inférteis, a realizarem o
sonho de terem filho. Os corpos daqueles que passam pelo tratamento de RHA, para
alguns médicos, torna-se um objeto de gozo do próprio narcisismo. Dessa maneira, o
cenário que se vê não propicia formações sociais com trocas afetivas, “projetos sociais
compartilhados”, fazendo com que as poucas vinculações com o outro sejam para
obtenção de prazeres sem representações simbólicas. É nessa conjuntura social que a
contemporaneidade mostra-se consumista, agressiva e esvaziada de subjetividade.
Segundo Freud (1996/1930, p.116), os homens vêem seu “próximo não como um
ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer
sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação,
utilizá-lo sexualmente sem seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo,
causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo”.
Assim, quando não exteriorizam essa violência, por outro lado, voltam para si essa
agressividade, como se assiste rotineiramente na submissão dessas pessoas, sejam
alguns profissionais da saúde que trabalham na RHA, que se auto exigem
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excessivamente quando não conseguem êxito no tratamento dos seus pacientes, bem
como os próprios pacientes que investem demasiadamente seus recursos financeiros
(chegando alguns a vender seus bens materiais para pagar o tratamento) e
emocionalmente ao ponto de tornar-se obsessiva a realização de terem um filho e
constituirem uma família.
De fato, a posição masoquista do Eu é, na verdade, uma maneira de desviar-se da
funesta experiência do desamparo. Ou melhor, no lugar de defrontar com esse estado de
solidão, o Eu prefere a submissão ao outro, caso contrário teria de suportar a realidade
da castração, a qual colocaria o narcisismo em risco. Neste caso, a aceitação aos
tratamentos da FIV com uso de óvulos doados e a não reflexão sobre todo o processo
invasivo, além do sofrimento físico e emocional, podem ser indicativos da submissão
destes pacientes ao médico e ao saber que os mesmos possuem (fogo roubado dos
deuses), como semelhantemente queria Zeus quando guardou o conhecimento do fogo
apenas para si próprio e não quis revelar tal segredo aos humanos. Agregar-se à posição
fálica do outro é a possibilidade de não se defrontar com a dor da solidão, ou seja, os
referenciais fálicos são para o Eu masoquista símbolos que este internaliza. De tal
modo, manter este saber (fogo) restrito a poucos, significa a não ameaça a estabilidade
narcísica e a ilusão da própria onipotência. O Mito de Prometeu aludiu, portanto, o
drama do homem que aspira ao conhecimento, ao mesmo tempo os que já possuem
deparam-se com a responsabilidade que ela comporta.
Segundo Terzis (2009, p.58) os mitos são pistas para as potencialidades mentais da vida
humana. Aquilo que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente. É um
saber que atinge “as camadas mais profundas da existência, é uma espécie de ciência do
primitivo; serve para falar de coisas que a razão não pode compreender. É uma narrativa
que exprime as profundas aspirações religiosas, necessidades morais, emocionais e
sociais do homem”.
Considerações Finais
É certo que na Grécia antiga o homem buscava uma aproximação com o mundo divino,
muitas vezes na criação dos deuses com suas respectivas particularidades humanas,
porém com a diferença abissal quanto a sua imortalidade. Neste sentido, o homem por
conta de sua incompletude buscava nos mitos e, consequentemente, na criação dos
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deuses a possibilidade deste último em realizar feitos jamais possíveis ao homem. Não
obstante nesta aspiração, o encontro entre ambos nos mitos, quase sempre resultava em
desastre para os homens. Também, a ambição de ser um deus pode ocasionar ao homem
uma fuga da realidade, visto posto que o mito é uma história que ameniza as angústias
da não realização dos desejos inconscientes, e a tentativa de se tornar um deus da
mitologia grega demanda cuidado. Aqueles que reverenciam os deuses ou os que se
comportam como tal devem ter prudência, já que a doação física e emocional, faz com
que percam a possibilidade de reflexão sobre seus atos e desejos. No caso da FIV com
doação de óvulos é imprescindível que o casal tenha consciência sobre o tratamento,
que reverberá no físico e no emocional, assim como o indefectível resultado deste
tratamento que será o nascimento de uma criança pelo menos geneticamente diferente
da mãe que vai gestá-la.
Ser submisso na atualidade a um deus ou mesmo se passar como um, demanda uma
atenção as questões inconscientes que buscam retornar a consciência para satisfação
própria. O reprimido esta dentro de nós e denota uma bestialidade aos princípios que
regem o Eu, ou seja, conforme Migliavacca (1999, p. 4) “inclui tudo aquilo que é
negado, rejeitado, oprimido, desprezado, tudo o que assusta e que é moral e eticamente
inaceitável e que, como parte da natureza humana, precisa ser acolhido e pensado”.
Atualmente, as relações humanas prezam uma busca incessante da obtenção de prazer a
qualquer custo, sem que, a priori, esteja compactuando com os desejos do outro. De
fato, algumas pessoas tendem a buscar satisfações intensas com outras pessoas ou
instituições, fantasiando-os excessivamente e esperando, com isso, que sejam
preenchidas todas as suas faltas. Estas, porém, não cessam suas aparições, mostrando a
fragilidade narcísica de cada ser humano.
Referências Bibliográficas
BIRMAN, J. (2005). Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de
subjetivação. 5ª ed. Rio de janeiro: Civilização Brasileira.
CAMBIAGHI, A.S. (2002). Fertilização um Ato de Amor. São Paulo: Edicon.

92

CORREA, M.V. (2001). Novas tecnologias reprodutivas: limites da biologia ou
biologia sem limites?. Rio de Janeiro: UERJ.
FREUD, S. (1930). Mal estar na civilização. In: Edição standard brasileira das obras
completas de Sigmund Freud (E.S.B.). v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Edição standard
brasileira das obras completas de Sigmund Freud (E.S.B.). v. XII. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
GASPARINI, E.V.R. (2007). Experiências com casais inférteis que utilizam a medicina
reprodutiva: um estudo psicanalítico. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade
Católica de Campinas. Centro de Ciências da Vida. São Paulo: PUC-Campinas.
MIGLIAVACCA, E.M. The Game of Opposites: an Approach to Mental Reality
through the Dionisos' Myth. Psicologia USP, São Paulo, v.10, n.1, p.297-309, 1999.
PEGGY PAPP. (2002). Casais em perigo: novas diretrizes para terapeutas. Porto
Alegre: Artmed Editora.
RIBEIRO, M. F. R. (2004). Infertilidade e reprodução assistida: desejando filhos na
família contemporânea. São Paulo: Casa do Psicólogo.
ROUDINESCO, E. (2003). A família em desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
SEIBEL, D. (2006). Pensando a ovodoação – dilemas e desafios. In: QUAYLE, J. (org);
MELAMED, R.M.M. (org). Psicologia em reprodução assistida: experiências
brasileiras. São Paulo: Casa do Psicólogo.
SILVA, E. (2001). Abordagens familiares. In. Jornal Brasileiro de Dependências
Químicas. V. 2, suplemento 1, junho 2001. São Paulo: ABEAD.

93

SOUZA, M.C.B., MOURA, M. D. (2008). Vivências em tempo de reprodução assistida:
o dito e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter Ltda.
TERZIS, A. (2009). Como os sonhos se ligam aos mitos? Um estudo psicanalítico.
Anais do XVIII Congresso FLAPAG e X Simpósio CEFAS – Práticas Institucionais na
America latina: Casal, Família, Grupos e Comunidade. Campinas, São Paulo – Brasil.

94

8 - ESCUTA PSICANALÍTICA NO CONTEXTO HOSPITALAR: O GRUPO
COMO AGENCIADOR DE RECURSOS QUE POTENCIALIZAM MUDANÇAS
Manoel Antônio dos Santos17
Neste trabalho postula-se a tese de que o grupo terapêutico funciona como agenciador
de recursos que potencializam mudanças em seus participantes. O autor apresenta sua
experiência de 10 anos como psicoterapeuta de grupo em um serviço especializado no
tratamento de transtornos alimentares de uma instituição hospitalar em âmbito
universitário. A reflexão empreendida focaliza um grupo constituído por pessoas com
diagnóstico de graves perturbações no comportamento alimentar.
A CLÍNICA DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES
Transtornos alimentares (TA) são quadros psicopatológicos caracterizados por graves
alterações

no

comportamento

alimentar

(ASSOCIAÇÃO

AMERICANA

DE

PSIQUIATRIA, 2002), que muitas vezes assumem um curso crônico e incapacitante.
Entre os transtornos mais prevalentes na população mundial destacam-se a anorexia
nervosa (AN) e a bulimia nervosa (BN).
Na AN ocorre perda de peso intensa à custa de dieta extremamente restrita, busca
desenfreada por um ideal de magreza, distorção da imagem corporal e alterações do
ciclo menstrual. Já na BN ocorrem episódios repetidos de grande ingestão alimentar em
um curto período de tempo (episódios bulímicos, do termo inglês binge eating) e uma
preocupação excessiva com o controle do peso corporal. Nesse caso a paciente chega a
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adotar medidas extremas a fim de evitar o ganho de peso devido à ingestão exagerada
de alimentos (SAITO, SILVA, 2001; BIGHETTI et al., 2007).
A incidência de novos casos de AN em mulheres jovens, de acordo com estudos
publicados nos Estados Unidos e na Europa, pode variar de 1,43 (WILLI,
GIACOMETTI, LIMACHER, 1990) a 50 (SZMUKLER et al., 1986) por 100 mil
pessoas, anualmente. A incidência de BN é de 2 a 4% em países desenvolvidos
(SZMUKLER et al., 1986; DOYLE, BRYANT-WAUGH, 2000). Não existem
estatísticas semelhantes para a população brasileira.
Na era contemporânea os TA têm chamado a atenção da opinião pública por
acometerem personalidades públicas e pessoas guindadas ao status de “celebridade”
pela mídia, como modelos, cantoras e atrizes. A visibilidade social conferida à AN e BN
nos últimos anos, bem como os significativos graus de morbidade e mortalidade que
acompanham esses transtornos, têm convertido esses quadros em importante problema
de saúde pública, que exige que o profissional domine um conhecimento teórico e
técnico específico que o habilite a lidar com os desafios que a clínica dos TA exige
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2010; ANDRADE & SANTOS,
2010). O reconhecimento desses fatores têm motivado a criação de serviços
especializados para tratamento médico, reabilitação nutricional e assistência psicológica
das pessoas acometidas.
A

Associação

Americana

de

Psiquiatria

(AMERICAN

PSYCHIATRIC

ASSOCIATION, 2010) estabeleceu as diretrizes práticas para o tratamento de pacientes
com TA. Devido à complexidade dos fatores envolvidos na gênese e na manutenção dos
TA (POLIVY, HERMAN, 2002), o tratamento deve abarcar múltiplas abordagens, que
contemplem os pontos de vista clínico, nutricional, psicológico e psiquiátrico que
concorrem nesses quadros (SICCHIERI, SANTOS, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2007).
Essas abordagens devem ser desenvolvidas de modo integrado por uma equipe
multidisciplinar de saúde (SOUZA, SANTOS, 2007). A abordagem psicológica inclui
avaliação das funções afetivas, cognitivas e conativas da personalidade (OLIVEIRA,
SANTOS, 2006) e psicoterapia (NUNES, ABUCHAIM, 1998).
O objetivo deste trabalho é apresentar uma experiência de 10 anos como psicoterapeuta
de grupo e membro de uma equipe multidisciplinar de saúde de um serviço
especializado no tratamento de TA de uma instituição hospitalar em âmbito
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universitário. A reflexão empreendida focaliza um grupo homogêneo por diagnóstico,
constituído por pessoas com graves perturbações do comportamento alimentar.
CONTEXTUALIZAÇÃO DO GRUPO DE APOIO
O Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares (GRATA) é um serviço
especializado, de caráter interdisciplinar, oferecido no âmbito do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - HCFMRP-USP. De forma ininterrupta, desde 1982, vem prestando assistência a pacientes
com AN e BN. Com essa larga experiência assistencial acumulada, o GRATA é
coordenado pelo Prof. Dr. José Ernesto dos Santos, médico nutrólogo e Professor
Associado da FMRP-USP e co-coordenado pela Profa. Dra. Rosane Pilot Pessa Ribeiro,
nutricionista e professora associada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo.
A proposta de atendimento do GRATA é desenvolvida, basicamente, em regime
ambulatorial. A hospitalização de pacientes é uma estratégia utilizada apenas
excepcionalmente, quando há indicação, seja por risco iminente de vida ou como
estratégia para intensificar o tratamento.
A equipe multiprofissional de saúde é constituída por médicos (nutrólogos e psiquiatra),
nutricionistas, psicólogos e terapeuta ocupacional. Com freqüência semanal são
oferecidos três grupos abertos, sendo dois destinados aos familiares e acompanhamentos
das pacientes (Grupo de Orientação Clínico-Nutricional, seguido de um Grupo de
Apoio Psicológico também dedicado aos cuidadores) e um outro grupo, que congrega
pacientes em seguimento ambulatorial. Os grupos são coordenados por psicólogos, à
exceção do primeiro, liderado por nutricionista e psiquiatra.
São convidados a participarem do grupo terapêutico de apoio pacientes com idade
acima de 14 anos, lúcidos e orientados, que não apresentem déficit das funções
cognitivas. O grupo é aberto à entrada de novos integrantes a cada reunião, ocorre uma
vez por semana e tem uma hora de duração. Tem como objetivos: favorecer a aceitação
emocional do transtorno e a inclusão dos participantes no tratamento, promover um
espaço de apoio para o enfrentamento do problema e sensibilizar para a importância dos
fatores emocionais envolvidos no problema, além de fomentar reflexões e intercâmbio
de experiências entre pessoas que vivenciam situações similares em decorrência de
serem acometidas por TA (SANTOS, OLIVEIRA, MOSCHETA, RIBEIRO, DOS

97

SANTOS, 2002).
O convite para participação no grupo acontece em todo início de tratamento e é
reforçado ao longo do mesmo. Apesar do contínuo estímulo à presença sistemática,
alguns integrantes participam apenas das sessões que coincidem com as datas de retorno
ambulatorial para consultas individuais. Esses retornos variam, de acordo com o estágio
do tratamento e a gravidade do quadro, desde uma freqüência semanal a mensal. A
média de participantes é de cinco a seis participantes.
As sessões têm duração variável: os grupos destinados aos familiares duram 60 minutos
cada e o grupo de pacientes tem 90 minutos de duração. A coordenação é
operacionalizada em esquema de co-terapia. Os coordenadores, após o término de cada
encontro, discutem os principais emergentes na sessão e comunicam-se com os demais
membros da equipe, preparando-os para os atendimentos individuais que se iniciam em
seguida. Os fenômenos grupais mais relevantes também são levados para discussão
junto à equipe multiprofissional nas reuniões semanais, que ocorrem antes do início da
seqüência de atendimentos individuais e em grupo.
Para fundamentação teórico-clínica da intervenção em grupoterapia são empregadas
táticas de manejo grupal (BECHELLI, SANTOS, 2001), em combinação com algumas
das formulações psicodinâmicas gerais válidas para o contexto psicoterápico individual
(FRAGA, SANTOS, 2005; GORGATI, HOLCBERG, OLIVEIRA, 2002; JEAMMET,
1999; KRELING, SANTOS, 2005). Em termos de supervisão, a equipe conta com o
suporte de uma psicanalista, que auxilia os profissionais a refletirem acerca de aspectos
técnicos em jogo no manejo dos casos e sobre suas próprias questões emocionais,
suscitadas pelo intenso contato com dimensões da experiência humana que, comumente,
tangenciam a fronteira vida-morte. Desse modo, entende-se que o acolhimento dos
sentimentos contratransferenciais dos membros da equipe é parte fundamental da
qualidade da assistência no contexto dos TA, na medida em que contribui para a coesão
da equipe.
TÁTICAS DE MANEJO GRUPAL
O manejo das funções de apoio do grupo circunscreve condições propícias à criação de
um espaço permissivo e seguro para a expressão emocional, bem como para a troca de
experiências entre os membros, que compartilham situações vitais semelhantes
decorrentes do enfrentamento de uma problemática comum. O objetivo da estratégia
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grupal é justamente tirar proveito de um certo nível de heterogeneidade que existe na
relativa homogeneidade que é, supostamente, assegurada pelo diagnóstico de TA.
Explora-se o potencial terapêutico do encontro das diferenças individuais, buscando-se
tirar usufruir ao máximo da pluralidade de experiências em um contexto de relativa
homogeneidade, garantida – mas só até certo ponto – pelo diagnóstico comum.
As táticas de intervenção utilizadas no grupo de pessoas com AN e BN aproximam-se,
em seus fundamentos técnicos, das estratégias descritas no contexto das psicoterapias de
apoio – também chamadas de psicoterapias de esclarecimento. Considerando a
pluralidade de recursos disponíveis, as intervenções podem ser: explorativas,
informativas e integrativas (FIORINI, 1984).
Explorativas: correspondem às intervenções que buscam investigar o que o paciente
conhece a respeito do TA e de seu tratamento. O psicoterapeuta incentiva os membros
do grupo a explanarem livremente sobre suas concepções, idéias e sentimentos, e se
mantém atento à maneira como cada um consegue subjetivar suas questões.
Informativas: visam a proporcionar a disseminação de conhecimentos atualizados sobre
o transtorno, mediante uma linguagem compatível e adaptada ao nível sociocultural do
paciente.
Integrativas: almejam o desenvolvimento de habilidades de elaboração emocional das
situações vivenciadas e a aprendizagem por meio da experiência – própria e também do
outro participante, que vivencia uma situação semelhante em seu contexto de vida.
Outras estratégias de apoio utilizadas durante o encontro grupal compreendem: a
clarificação, a confrontação e a orientação.
Clarificação: procura-se facilitar o reconhecimento dos recursos de enfrentamento que
cada paciente utiliza para fazer frente à crise vital provocada pela enfermidade ou pelas
seqüelas físicas, psíquicas e sociais produzidas por sua cronicidade.
Confrontação: o grupo gera a necessidade de que os participantes coloquem à prova a
consistência de sua identidade e confrontem o que sentem com os dados objetivos
provenientes da realidade biológica, psicológica e social. A realidade física e concreta
do corpo esquelético da pessoa com AN estabelece um contraste gritante com a
denegação da gravidade dos seus sintomas. O mesmo ocorre com a descrição,
freqüentemente neutra do ponto de vista emocional, que a pessoa com BN produz
acerca de suas incríveis manobras purgativas, como vomitar mais de 20 vezes em um
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único dia ou tomar cartelas inteiras de comprimidos de laxantes e diuréticos na busca
frenética de perder peso após os episódios de compulsão alimentar.
Orientação: visa a prover apoio emocional para um manejo mais adequado dos conflitos
intrapsíquicos.

O psicoterapeuta apenas

leva em

consideração

os aspectos

psicodinâmicos inconscientes sem, contudo, interpretá-los no contexto da sessão.
Essas táticas são utilizadas também nos grupos conduzidos com os familiares dos
pacientes (SOUZA, SANTOS, 2009), com a diferença de que, nesse caso, o enfoque é
mais acentuado na orientação com finalidade educativa.
Outra aplicação do grupo no âmbito dos TA são os multiplicadores reflexivos, estratégia
que tem por propósito oferecer um espaço de continência e elaboração psicológica para
as questões emocionais que afetam a própria equipe de saúde (CÉSAR, PEREIRA,
RUSSO, SOARES, VICENTE, 2006).
MATERIAL CLÍNICO
Como apoio empírico para ampliar a reflexão acerca das potencialidades
terapêuticas do grupo de pacientes com TA, serão apresentados os relatos produzidos no
encontro ocorrido em 1º de outubro de 2010. Em termos de composição dos
participantes, neste encontro o grupo tinha a seguinte configuração: seis pacientes do
sexo feminino, com idades variando de 16 a 31 anos, um terapeuta de 47 anos, uma coterapeuta de 35 anos e dois estagiários, ambos com 22 anos, do curso de Psicologia.
Todos os nomes mencionados neste estudo são fictícios. Os pacientes eram:
Lara: 24 anos, solteira, estudante do último ano de Psicologia, com diagnóstico de ANR (anorexia nervosa do tipo restritivo). Estava deixando o GRATA nesse dia, uma vez
que recebeu alta após cumprir quatro anos de tratamento no serviço. Teve evolução
favorável no peso ao longo do tempo. Apresenta seqüelas por complicações enfrentadas
durante o parto, que lhe deixaram com problemas de marcha e de articulação da fala.
Mantém-se em psicoterapia (fora do âmbito do serviço) há 11 anos.
Lana: 16 anos, solteira, estudante do Ensino Médio, com diagnóstico de anorexia
nervosa do tipo bulímico (AN-B). Teve TA após ter tido câncer ósseo no início da
adolescência e de ter tido de amputar um dos pés. Por esse motivo, veste sempre calça
comprida, tênis e meia para ocultar a prótese. Assim como Lara, tem dificuldades na
marcha.
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Branca: 17 anos, solteira, estudante do Ensino Médio, com diagnóstico de anorexia
nervosa do tipo restritivo (AN-R).
Geisa: 27 anos, solteira, estudante do curso de Enfermagem, com diagnóstico de
bulimia nervosa (BN).
Eloá: 18 anos, solteira, estudante de cursinho, com diagnóstico de anorexia nervosa do
tipo bulímico (AN-B). Refere ter “piorado” muito da distorção da imagem corporal.
Afirma estar mais inquieta e ansiosa nas últimas semanas. Está se preparando para
prestar vestibular no final do ano.
Juna: 31 anos, solteira, no momento sem ocupação profissional, com diagnóstico de
anorexia nervosa do tipo restritivo (AN-R). Vive com a família de origem e,
recentemente, rompeu com o namorado, fato que a está deixando deprimida.
Na seqüência, serão apresentados fragmentos da sessão de grupo. O encontro foi
iniciado com a fala da participante Geisa:
Geisa: Não estou satisfeita com meu corpo, sempre quero mudar alguma coisa... nunca
está suficiente... antes eu queria ser mais magra, agora não, eu quero ser durinha, vejo as
mulheres na academia, e quero ser daquele jeito... já fiz duas cirurgias do meu nariz...
ficou bom, mas não do jeito que eu queria. Quero colocar silicone nos seios, porque
acho bonito ver mulheres com seios maiores. O seio representa a feminilidade, e quem
tem pouco assim como eu... eu quero um seio maior... para as pessoas olharem... pra me
sentir MAIS MULHER. Eu sempre quero mudar, nunca estou satisfeita comigo, com o
meu corpo, com o meu rosto.
Branca: Também me sinto insatisfeita comigo. Se tiro uma nota 10, para mim não é
suficiente. Eu estou sempre insatisfeita.
Terapeuta: E se imaginarmos uma situação em que você conseguiu tudo o que almeja, o
que aconteceria?
Branca: Ah, eu me sentiria MAIS MULHER!
Começam a falar de roupa, de como é importante para elas o sapato:
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Lana [quando começam a falar de sapato]: Eu também fica insatisfeita comigo às vezes.
Mas o que mais me incomoda é o negócio do sapato. Eu não posso colocar sapato,
sandália e às vezes eu me sinto MENOS MULHER, porque todo mundo usa. Você vai
numa festa, se você coloca um vestido... fica ruim ir de tênis. Eu não gosto. Eu sempre
quis usar sapato de salto, sandália... eu via as meninas usando, e me dava uma vontade...
mas por causa do meu problema, eu tenho que usar só tênis, tenho muita vergonha. E
isso me incomoda... Eu passei por uma situação na escola, que tive que desfilar... e aí eu
pensei em ir de hippie porque poderia usar tênis, mas acabei tendo que desfilar de
vestido também... fiquei pensando que as pessoas poderiam estar me olhando... mas fui.
Essa é primeira vez que Lana fala abertamente do incômodo que sente por “não
ser como as outras mulheres”. Ainda assim, não revelou explicitamente o problema que
a levou a perder um dos pés, o osteosarcoma. De modo análogo, Lara também não havia
anteriormente tocado no desconforto psicológico que sente por andar com dificuldades,
isto é, por “mancar”.
Lara: Posso compartilhar com você? Já passei por essas situações assim... Eu carrego
algo já desde que eu nasci, nem foi algo que me aconteceu de repente... Então desde
sempre eu tive que lidar com esse problema. E não é fácil mesmo. Mas eu fui
aprendendo e hoje eu posso dizer que eu estou bem. Eu também não posso usar sapato,
ainda mais desses de salto. Eu já tenho dificuldade pra andar normalmente, imagina
com um sapato desses. Então, de alguma forma, eu também SEMPRE FUI
DIFERENTE DAS OUTRAS MENINAS. Eu tive que passar por essas experiências, de
provar a sandália, e ver que não tinha como... E não vou dizer que é fácil não, porque é
muito difícil... Às vezes você vai chegar no seu quarto e vai chorar, vai ficar mal, mas
você tem que se fortalecer para passar por isso... Mas eu aprendi que não dá. Se não dá
pra eu usar um sapato desses, se ele me faz mal, eu não uso. Agora eu escolho o sapato
que fica bom pra mim. Que me deixa mais confortável, aquele que eu vi que é o melhor
pra mim. Antes eu sofria muito, mas com a ajuda das pessoas eu consegui superar.
Quando Lara afirma que, atualmente, escolhe o sapato que a deixa mais confortável,
aquele que ela vê que é o melhor para ela, é como se comunicasse ao restante do grupo
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e à Lana, em particular, que o segredo da vida é escolher o que é mais confortável para
seu ser, isto é, aquilo que promove seu bem-estar e crescimento emocional, e não aquilo
que vai acentuar ainda mais suas dificuldades, perpetuando os conflitos.
Lara: Às vezes você passa por situações difíceis! [Conta que pegou ônibus para a
faculdade e ninguém se levantou para ela se sentar... E todos eram estudantes, pessoas
saudáveis e instruídas, que faziam faculdade. O motorista teve que parar o ônibus e
dizer: “Temos uma moça que precisa se sentar e a gente tem que resolver isso”.] É uma
situação chata, mas ainda bem que tem pessoas como o motorista.
Lana [concordando]: Acho que, às vezes, essas coisas que acontecem na nossa vida são
para fortalecer a gente. É que tinha que acontecer mesmo, e a gente tem que superar...
Lara: Deixa eu contar pra vocês: fui chamada pra ser madrinha de casamento! E na
hora, eu fiquei feliz pelo reconhecimento... Mas a primeira coisa que eu pensei foi:
“como que eu vou ser madrinha, se eu não posso usar vestido?” Eu não vou usar
vestido, porque eu não posso colocar sandália! Imagina, eu chegando lá no altar e
despencando [risadas]. Mas eu já falei com essa minha amiga. E eu vou do meu jeito
mesmo, com o sapato e a roupa que eu fico bem.
Uma vez mais Lara compartilha uma situação adversa que enfrentou e o que fez
para lidar com ela da forma o mais autêntica possível. Ela resolve encarar a situação de
frente e abrir-se com a amiga que a convidara para madrinha de casamento, revelando
seus temores. O resultado foi extremamente positivo, pois encontrou acolhimento e
compreensão por parte da amiga, que endossou sua disposição de ir ao casamento
vestida conforme ela, Lara, sentisse que seria mais confortável para ela.
Lara: E eu olho pra ela hoje [voltando-se para Lana] e lembro de quando eu cheguei
aqui, o quanto é difícil, mas eu sei que isso passa. Tem que ter paciência, porque passa
mesmo. [...] E tem horas que você acaba rindo mesmo da sua situação. Teve uma vez
que eu viajei e estava em um hotel, e lá só tinha uma banheira. Eu pensei, como eu vou
fazer isso? Vou acordar o pessoal que está comigo? Entrei na banheira, e já foi um custo
pra entrar... E quando eu tava lá dentro, eu pensei: “Ih, caramba, como que eu vou sair
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agora?!” [risadas gerais]. E eu acabei conseguindo tomar banho lá, eu dei um jeito... a
gente sempre dá um jeito! E vai dando certo, você aprende a conviver com as suas
limitações, com o jeito que você é, e isso dá felicidade.
Geisa [claramente sensibilizada pelos relatos de Lara]: Eu tô achando muito bonito o
que ela está falando. Eu acho que é muito diferente de mim, eu nunca vou conseguir
enxergar as coisas desse jeito.
Lana: Vai sim... aos poucos você vai sim. Eu também não enxergava antes. As pessoas
dizem que eu sou forte por ter passado por tudo isso e continuar a minha vida. Mas eu
não consegui isso tudo sozinha, não. Eu tive muita gente que me deu apoio, que ficou
do meu lado. E isso é muito importante, faz toda a diferença.
Geisa: Fiquei muito emocionada, sabe... As histórias de vocês duas, a Lara fortalecendo
a Lana... são tantos obstáculos e vocês foram superando... E eu aqui, reclamando das
coisas... dizendo que nunca estou satisfeitas com nada...
IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
O material clínico apresentado permite tecer algumas reflexões e estabelecer
aproximações teóricas.
(1) O grupo desestimula o isolamento em relação à comunidade, que é característico de
pacientes que desenvolvem TA. Na medida em que consegue superar gradualmente seus
temores de envolvimento, a pessoa é capaz de se (re)aproximar de quem tem recursos
mais desenvolvidos e, assim, pode receber apoio e ajuda para compreender melhor suas
dificuldades.
(3) Uma participante que, no momento, se encontra em melhores condições
psíquicas (Lara) é capaz de transitar com facilidade entre o papel de ser alvo de
cuidados e o papel de cuidadora – no caso, especialmente de Lana, com quem se
identificou a partir não exatamente do quadro de AN, mas da deficiência física. No
grupo é bastante salutar quando uma participante sente-se à vontade para se mover
dessa forma e desenhar outros papéis em um processo de reapropriação dos próprios
recursos e fortalecimento da autoestima. Nesse contexto, o papel do terapeuta é
qualificar seus esforços de reconhecimento dos recursos, para que possam deles usufruir
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plenamente, o que inclui a exploração da rede de apoio social com que cada participante
pode contar.
(3) Expor-se aos relatos de Lara e Lana tem um efeito emocional intenso em Geisa, que
consegue colocar sua própria experiência em perspectiva e, no final do encontro,
valorizar seus próprios recursos ao perceber o quanto o outro se esforça para conseguir a
superação de situações traumáticas e extremamente adversas. Hilde Bruch (1972, 1978),
uma das maiores autoridades no tratamento dos TA, afirma que as mulheres com AN
sofrem de um profundo sentimento de incompetência pessoal. Sentem dúvidas
acentuadas sobre sua própria adequação e competência para lidar e resolver
satisfatoriamente situações de seu viver. Desse modo, sentem-se despotencializadas e
até mesmo impotentes frente aos desafios colocados pelo processo de desenvolvimento
e diferenciação, inerentes à conquista do sentimento de identidade. Por conseguinte,
sentem-se totalmente à mercê dos acontecimentos de sua vida, como se não pudessem
exercer controle voluntário sobre nada do que lhes ocorre. Assim, ao descobrirem que
podem controlar o peso corporal, mantém o sentimento de que são capazes de controlar
pelo menos a si próprias. Este seria um dos fatores precipitadores e mantenedores da
perturbação alimentar.
(4) Ao narrar sua trajetória de melhora, Lara faz questão de evidenciar os percalços que
enfrentou (e continua enfrentando) para se adaptar a um mundo que, definitivamente,
não foi feito para pessoas “diferentes” e com necessidades especiais como ela. Ao
contar o episódio de quando tomou um ônibus para ir à faculdade e que foi necessário
que o motorista parasse e pedisse para alguém levantar para que ela pudesse ver
atendido seu direito de se sentar, ela faz questão de trazer a necessidade de apoio de
pessoas sensíveis, que possam ajudá-la a superar barreiras. Lana também traz esse
reconhecimento ao dizer que as pessoas que a apóiam elogiam sua capacidade de luta e
superação. No relato de ambas o transtorno alimentar não comparece uma única vez,
mostrando a relatividade da importância que ocupam, atualmente, em sua estruturação
psíquica.
(5) Também é papel do terapeuta atentar para a distribuição de nutrientes pelo grupo
(distribuição espacial e temporal). Ou seja, examinar “áreas” mais e menos irrigadas do
grupo – pessoas mais engajadas e participativas, em tese, tiram mais proveito das
interações grupais. Então é preciso distribuir a voz, estimular a participação das
participantes mais silenciosas – como Eloá, Juna e Branca, no encontro apresentado.
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Elas representam as áreas para as quais devem ser direcionados os recursos extras que o
grupo fabrica. Na sessão em questão, essas participantes claramente se mostraram mais
distantes (“impermeáveis”) às trocas grupais. Estariam menos aptas a saborearem a
experiência emocional do grupo nesse dia?
(6) Retomando à tese inicial: o grupo como agenciador de recursos que
potencializam mudanças. Os fragmentos da sessão fornecem evidências empíricas que
permitem sustentar esse postulado. Mas em que sentido devem operar as mudanças que
se desejam alcançar por meio do dispositivo terapêutico grupal? O grande escritor
mineiro Guimarães Rosa, no romance Grande Sertão: Veredas, disse, pela voz de seu
protagonista Riobaldo Tatarana: “Eu não sentia nada. Só uma transformação pesável.
Muita coisa importante falta nome.” Pode-se afirmar que, nas pessoas que sofrem de
transtornos tão graves como AN e BN, o maior desafio é auxiliá-las a transformarem o
pesável

em uma experiência pensável. Só assim será possível que convertam as

experiências emocionais brutas, para as quais ainda falta nomeação, em elementos
pensáveis, isto é, simbolizáveis, para que, finalmente, possam adquirir uma inscrição
psíquica.
À GUISA DE CONCLUSÃO: UNINDO ESFORÇOS PARA POTENCIALIZAR A
VIDA
No presente trabalho buscou-se compreender o grupo como contexto de produção de
singularidades, isto é, como conjunto de processos – mais do que um coletivo de
indíviduos – que, em última instância, se potencializam e conduzem os integrantes à
produção da vida.
O exame do material clínico apresentado corrobora a literatura disponível sobre os
grupos terapêuticos de apoio (BECHELLI, SANTOS, 2001; BLOCH, 1986; SANTOS,
2006), na medida que evidenciam que as interações grupais, facilitadas pelo clima de
confiança e intimidade, potencializam condições adequadas que:
1. proporcionam um contexto permissivo no qual o paciente pode adquirir habilidades
para lidar com seus sentimentos, fantasias e ansiedades, desenvolvendo novos recursos
de enfrentamento, de modo a obter um melhor manejo do sofrimento psíquico.
2. incentivam o exercício da ajuda mútua por meio do compartilhamento de problemas
similares e da partilha de saberes, que são constituídos no cotidiano a partir do modo
como lidam com esses desafios.
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3. estimulam a descoberta de novas formas de lidar com o conflito gerado pela
necessidade de dependência versus temor da perda de autonomia. Nesse sentido, é
incentivada a exploração de novos modos de resolução de conflitos, que possam se
refletir em situações vividas no dia a dia. Desse modo, encoraja-se o paciente a buscar
desfechos mais satisfatórios para suas histórias de dor e sofrimento.
4. ajudam a pessoa com transtornos mentais graves e persistentes a ter menos medo do
futuro, enfrentando melhor as situações novas geradoras de incertezas e inquietações, de
modo a estimular seus movimentos no sentido do amadurecimento e da conquista
gradual da individuação.
Desse modo, pode-se concluir, a partir da experiência examinada, que a estratégia
grupal claramente tem se revelado como recurso valioso de intervenção psicoterapêutica
no contexto do tratamento dos TA.
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9 - BRINQUEDOTECA TERAPÊUTICA: O TERAPEUTA OCUPACIONAL
COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM
Márcia Regina Graziosi Machulis
Terapeuta Ocupacional com especialização em Reabilitação de Membros Superiores
pela USP, mestre em Educação Superior pela PUCCAMP, Terapeuta Ocupacional da
Prefeitura Municipal de Sorocaba na área de Saúde Ocupacional.

Este trabalho surgiu da experiência como Terapeuta Ocupacional numa instituição de
Sorocaba dentro de uma brinquedoteca terapêutica. O espaço é preparado para estimular
a criança a brincar, possibilitando o acesso a grande número de brinquedos e jogos. É
considerada terapêutica porque tem a presença de um profissional especializado na
deficiência que se propõe a atender, estimulando para que a pessoa interaja de maneira
lúdica, motivando-a a brincar e fazer uso funcional do material. As pessoas com
deficiência intelectual, quando deixadas com seus próprios recursos, têm baixa
disposição a entrar em brincadeiras coletivas e compartilhar diálogos. No entanto,
dependendo das formas de mediação dentro do grupo, podem engajar-se em situações
imaginárias relativamente complexas, que contribuem para o seu desenvolvimento
global. Não temos um brinquedo diferente para as pessoas com deficiência intelectual, o
que precisamos é enriquecer a ação, fazendo a escolha adequada dos materiais para que
o estímulo torne-se efetivo e ocasione o desenvolvimento. A Terapia Ocupacional está
presente na escolha adequada do material, para que o brincar terapêutico seja eficaz e
favoreça a criança a sentir o meio, dando chance de conhecer e integrar várias sensações
que a conduzirão a diversas respostas motoras, sociais e emocionais. Os jogos e
brinquedos permitem que os estímulos sejam concretos, enriquecendo e integrando
funções, permitindo o domínio de habilidades que levem ao aprendizado. Priorizando o
brincar em grupo, atuamos como facilitadores na relação entre brinquedos e jogos e
crianças com deficiência intelectual, favorecendo a exploração de maneira a acrescentar
em seu desenvolvimento pleno.
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, brinquedoteca e deficiência intelectual.
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Este artigo surgiu da prática profissional com brinquedoteca numa instituição
filantrópica da cidade de Sorocaba, construída ao longo de treze anos de trabalho. Como
terapeuta ocupacional, atendemos a população com deficiência intelectual, na faixa
etária de recém-nascido até 47 anos (idade do aluno mais velho atualmente). Temos
vários programas de atendimentos de acordo com a idade, indo da Estimulação e
Habilitação (de recém-nascidos a 6 anos e 11 meses), Educação Infantil (de 3 a 5 anos e
11 meses), Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos e 11 meses), Programa Sócio
Educacional (de 15 a 30 anos), Educação Profissional (14 a 30 anos), Inclusão no
Mercado de Trabalho (a partir de 16 anos) e Programa Sócio Ocupacional (a partir de
30 anos).
A idéia da brinquedoteca surgiu na instituição a partir da inspiração vinda da
brinquedoteca da APAE de São Paulo, e da necessidade que a equipe multidisciplinar
tinha em conservar e alocar os brinquedos e jogos num único espaço.
Quando iniciei na instituição, em 1995, procurei conhecer os espaços de trabalho que a
mesma oferecia e me interei das necessidades da mesma. Fiz um levantamento dos
brinquedos e jogos que tinha a disposição, fazendo posteriormente um registro dos
mesmos. Além disso, fiz uma exploração específica de cada brinquedo e jogo, ou seja,
uma análise da atividade para conhecer o potencial e a habilidade requerida pelo
material. A análise das atividades permite ao terapeuta ocupacional maior segurança em
suas intervenções.
Segundo Cunha (2001) “a brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a
criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos, de
experimentar” (pág. 16). Prossegue relatando ainda que as brinquedotecas estimulam o
desenvolvimento da concentração e atenção; favorecem o equilíbrio emocional;
expandem as potencialidades; auxiliam no desenvolvimento da capacidade cognitiva,
criatividade e sociabilidade e, proporcionam aprendizagem de conhecimentos e
desenvolvimento de habilidades.
Muitos autores valorizam o brincar. Kudo e Pierri (1994) trazem que, através do brincar,
a criança se conhece e toma conta de sua realidade externa e, a partir desses vínculos
passa a interagir com o mundo. Kishimoto (1997) afirma que o brincar propicia a
socialização, havendo troca de relações e vivências, além de potencialização do
desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, afetivo, moral e da linguagem. Segundo
Takatori (2003), o brincar favorece o processo neuroevolutivo da criança, organizando
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suas realidades internas e externas, é o meio pelo qual ela expõe seus sentimentos.
Ferland (2006) acredita que, apenas brincando, é que o ser humano exerce sua
criatividade e utiliza completamente sua personalidade. Na criança, a criatividade
caracteriza-se por sua imaginação em ação, a qual está associada à busca de soluções
dos problemas que emergem da brincadeira. Ainda a esse respeito, Kudo e Pierri (1994)
“o melhor brinquedo é aquele que estimula a criança, à ação, à imaginação e á
aprendizagem” (pág. 248).
Segundo Willard & Spackman (1998), os fatores que fomentam a brincadeira são:
disponibilidade de pessoas e objetos, ausência de estresse, novidade e oportunidade de
escolhas, que são proporcionados pelo espaço da brinquedoteca.
Há vários tipos de brinquedotecas: hospitalar, escolar, universitária, terapêutica, entre
outras, cada uma com sua especificidade. Elas existem para defender o direito da
criança a brincar, entretanto existem situações diferentes envolvendo as crianças. Para
atender a essas situações, é preciso que existam brinquedotecas diferentes. A da APAE
de Sorocaba enquadra-se na brinquedoteca terapêutica que, segundo Cunha (2001) são
“aquelas nas quais procura-se aproveitar as oportunidades oferecidas pelas atividades
lúdicas para ajudar as crianças a superarem as dificuldades especificas”. A pessoa com
deficiência intelectual pode apresentar dificuldades nas áreas perceptiva, motora,
cognitiva, causando-lhe um déficit na interação com o meio, precisando ser estimulada
para alcançar o máximo do desenvolvimento de suas potencialidades. De acordo com
Vygotsky (1998), precisamos compreender que o desenvolvimento de pessoas com
deficiência deve ser orientado não para seus déficits e sim, para suas possibilidades, que
devem ser ampliadas e consolidadas. Cunha (2001) prossegue ainda ressaltando que
para tanto é necessário, na brinquedoteca terapêutica, à presença de um profissional
especializado na deficiência que se propõe a atender estimulando para que a pessoa
interaja de maneira lúdica, motivando-a a brincar e fazer uso funcional do brinquedo ou
jogo.
Segundo Pinto e Góes (2006) quando deixadas com seus próprios recursos, essas
crianças apresentam uma baixa disposição a entrar em brincadeiras coletivas e
compartilhar diálogos. No entanto, dependendo das formas de mediação dentro do
grupo, elas podem engajar-se em situações imaginárias relativamente complexas, com
características que sugerem contribuições para o desenvolvimento intelectual, na
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compreensão do contexto cultural, bem como para a emergência de elaborações
criativas sobre o mundo.
Vale ressaltar que na área terapêutica a brincadeira é destacada como meio para
aquisição de habilidades para crianças e adolescentes com dificuldades nas áreas
comportamental, emocional, cognitiva ou física, sendo um recurso da área para o
trabalho com essa população. Parham e Fazio (2000) trazem a relevância da recreação
para terapia com crianças sob dois enfoques: vista como um meio de enfatizar o
desenvolvimento e a aquisição de habilidades ou a recreação como objetivo de
intervenção terapêutica propriamente dita.
As brinquedotecas se distribuem de acordo com os espaços disponíveis e a realidade de
cada local. Elas podem ser em casas onde cada sala torna-se um ambiente diferente, por
exemplo, sala de jogos, sala de construção, sala das fantasias, entre outras. Podem
funcionar ainda em apenas um ambiente, onde se criam os espaços ou cantos, como é o
nosso caso. Temos o espaço da casinha, dos carrinhos, dos jogos de construção, dos
quebra-cabeças, do material pedagógico, ou seja, uma sala onde os brinquedos e jogos
são alocados em estantes abertas.
Nossos alunos participam das atividades na brinquedoteca em grupos, acompanhados
pela professora responsável pela sala de aula e em horários pré-estabelecidos.
Priorizamos os atendimentos grupais, pois acreditamos que saber brincar em grupo é
uma aprendizagem importante para uma boa integração social. Comprovamos isso nas
palavras de Cunha (2001, pág. 24) “ao brincar com outras pessoas, a criança aprende a
viver socialmente, respeitando regras, cumprindo normas, esperando sua vez e
interagindo de uma forma mais organizada”. Além disso, o pleno desenvolvimento das
potencialidades depende da interação social, como vemos em toda teoria de Vygotsky:
“o aprendizado é responsável por criar a ZPD – zona de desenvolvimento proximal – na
medida em que, em interação com outras pessoas, a criança é capaz de colocar em
movimento vários processos de desenvolvimento que sem ajuda externa seriam
impossíveis de ocorrer”. (Vygotsky apud Rego, 2001, pág.57) consideramos para tanto
a ZPD como a distância entre o nível de resolução de uma tarefa de forma autônoma
(nível real) e o nível que pode alcançar com a ajuda de outra pessoa mais competente ou
mais experiente (nível potencial).
As crianças se desenvolvem por meio da interação com o outro e o ambiente, de modo a
conhecer o mundo devido a sua ação sobre ele. A qualidade dessa relação vai depender
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de sua capacidade de interagir. Por meio da interação do grupo com o jogo e entre eles,
verificamos quais as necessidades e, a partir disso, elegemos quais os brinquedos e
jogos que favorecem o desenvolvimento e necessidades dos indivíduos e do grupo.
Acreditamos que com experiências concretas, as crianças vivenciam “habilidades” que
fornecem estrutura/base para o aprendizado abstrato. Aprendem também que os
brinquedos e jogos fazem parte de um espaço coletivo, ou seja, todos os alunos
usufruem dele, criando então um senso de responsabilidade para com os materiais e o
espaço que minimiza o aspecto de posse e consumo, estimulando-se assim a cooperação
e o espírito de grupo. Percebem isso de forma lúdica e prazerosa, se apoderam de suas
obrigações, direitos e deveres, acabando por assumirem as regras de funcionamento do
espaço como: guardar os brinquedos, cuidado com as peças, respeito ao material e ao
outro, cumprimento dos horários, entre outras.
Cabe ressaltar que a brinquedoteca terapêutica da referida instituição tem um caráter de
alternativa metodológica visto que se tornou um espaço para construção de
conhecimentos. Ela não tem uma característica de aprendizagem obrigatória, mas é
configurada de forma a gerar vivências que permitam a aprendizagem. Para Kishimoto
(1994), certos processos de aquisição de conhecimento são facilitados quando tomam a
forma de jogos. A autora atribui ao jogo, usado em forma de método pedagógico,
grande importância na aprendizagem de conteúdos escolares, promovendo o
desenvolvimento de novas estruturas cognitivas, sendo facilitador da autonomia, da
criatividade e da experimentação.
Não temos um brinquedo diferente para as pessoas com deficiência intelectual, o que
precisamos é enriquecer a ação e para isso faz-se necessário escolhas adequadas dos
materiais para que o estímulo torne-se efetivo, ocasionando o desenvolvimento. A
Terapia Ocupacional se faz presente na escolha adequada do material e, para isso, é
importante que tenhamos conhecimento acerca do desenvolvimento e que saibamos
escolher ou adaptar o brinquedo ou jogo quando necessário, ou seja, o brincar
terapêutico deve ser selecionado, analisado e adaptado. A atividade selecionada e
adaptada de acordo com os objetivos a que se propõe o trabalho terapêutico favorece
que a criança sinta o meio, dando chance de conhecer e integrar uma multiplicidade de
sensações que a conduzirão a uma variedade de respostas motoras, sociais e emocionais.
Confirmamos isso nas palavras de Vitta (1998, pág.81) “A análise e adaptação da
atividade é uma especialidade do terapeuta ocupacional, e utilizá-la para a consecução
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dos objetivos faz parte do trabalho deste profissional. A atividade é para a criança a
forma de conhecer o mundo, de adquirir habilidades, conceitos, independência”. Estas
respostas atuam sobre o meio e o transformam, numa série sucessiva de possibilidades
de desenvolvimento. Os jogos e brinquedos permitem que os estímulos sejam concretos,
enriquecendo e integrando funções, permitindo ao aluno o domínio de habilidades que
levem ao aprendizado.
Assim, priorizando o brincar, atuamos como facilitadores na relação entre os brinquedos
e jogos e as crianças com deficiência intelectual, favorecendo a exploração de maneira a
acrescentar em seu desenvolvimento pleno – cognitivo, afetivo, motor, social e de
linguagem, estimulando ainda que o aluno busque alcançar sua autonomia, iniciativa,
criatividade, o autoconceito positivo e a resiliência.
Vale ressaltar que o olhar do Terapeuta Ocupacional sobre a importância das atividades
para o ser humano e também o fato de utilizarmos a análise das mesmas para favorecer
o desenvolvimento, foram muito úteis na brinquedoteca, pois o brincar da pessoa com
deficiência não ocorre de maneira automática, precisamos estimular o potencial de cada
um e criar condições concretas de interações sociais, estimulando as relações que as
crianças estabelecem com os parceiros e adultos, transformando a si e ao outro.
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10 - RELAÇÃO ENTRE DEFICIENTE E NÃO DEFICIENTE
Marli Taraborelli 18

RESUMO

O presente artigo é um fragmento da minha pesquisa sobre o processo de inclusão escolar do
sujeito deficiente, e mais especificamente do deficiente auditivo e/ou surdo, o qual me levou a
reconhecer que nossas atitudes diante do (des)conhecido, do diferente, causam estranhamento,
medo e repulsa.
Porém, diante desse movimento de encontros e desencontros, reconheci que assim como o meu
contato com o fenômeno da deficiência (não apenas com o sujeito surdo), o conhecimento, as
reflexões, o enfrentamento, tanto pessoal como político, pode vir a desenvolver um convívio
com o sujeito deficiente para além do ingênuo discurso do respeito às diferenças.
Dessa forma, propor uma inclusão efetiva, ou melhor, menos perversa, é enfrentar além dos
obstáculos da política educacional. Ou seja, (re)conhecer os entraves da vida cotidiana, dentro e
fora dos muros da escola. Instancia de interação que é guiada pelo senso comum e pelas crenças
sociais, os quais criam relacionamentos pautados por preconceitos e estereótipos que precisam
ser refletidos, discutidos e desmascarados.

Palavras-chave: Deficiência; cotidiano escolar; inclusão; preconceito.

A JOANINHA SEM BOLINHAS
Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas ...
Pôr isso ela era diferente. As outras joaninhas não davam bola prá ela.
Cada qual com suas bolinhas viviam dizendo que ela não era uma joaninha.
A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer... Comprar uma
capa de bolinhas?
Ou, quem sabe, ir embora para longe, muito longe dali?
Ela pensava e pensava...
18
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Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer
se ela era uma joaninha verdadeira ou não.
Mas as outras joaninhas não pensavam assim...
Então ela resolveu não dar mais importância ao que as joaninhas pensavam
e continuou sua vida de joaninha sem bolinhas...
Até que um dia, as joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela
que para elas não era uma joaninha!
Sabendo que era uma autentica joaninha, mesmo sem bolinhas, teve uma idéia... Contou
tudo para o besouro preto, que é parente distante das joaninhas.
Decidiram ir à casa do pássaro pintor e contaram a ele o que estava acontecendo.
O pássaro pintor, então, teve uma idéia. Pintou com capricho o besouro,
que ficou parecendo uma joaninha de verdade...
E lá se foram os dois para o jardim. A joaninha sem bolinhas e o besouro
disfarçado.
No jardim ninguém percebeu a diferença.
E com festa receberam a nova joaninha.
A joaninha sem bolinhas, que a tudo assistia de cima de uma folha, pediu
um minuto de atenção e, limpando a pintura que disfarçava o besouro preto,
perguntou :
- Quem é a verdadeira joaninha? (AMARAL, 1997, p.33)

Independentemente da especificidade da deficiência (visível ou invisível), carregamos,
antes mesmo de qualquer experiência particular, resquícios do imaginário social sobre o
sujeito humano diferente de nós, de nosso grupo, de nossa classe social.
Isso pode ser compreendido como um choque de culturas, e também
como a representação que fazemos daqueles que são diferentes de nós, incluindo as
diferenças de atitudes.
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(...) a diferença não é necessariamente fruto do preconceito, pois, quando ela é
reconhecida como essência da humanidade, e não como exceção da regra, permite a
própria elaboração do conceito (CROCHIK, 1997, p. 13).
Nessa perspectiva, apropriando-se das idéias de Crochik (1997) e refletindo sobre o
fenômeno da deficiência, qualquer fato trazido do particular, da subjetividade, do
singular, de atitudes segregatórias, deve ser discutido em relação com a sociedade, pois
o estranhamento, o (pré)conceito para com o diferente de nós, como o fenômeno da
deficiência, é algo que se arrasta em nossas relações.
O conhecimento da ciência social nos auxilia a pensar que a área de conhecimento da
psicologia, com o seu foco voltado para as questões da deficiência, tem de ultrapassar as
abordagens centradas no sujeito deficiente. Deve incluir também as reações e atitudes
dos outros em relação a tal fenômeno, e considerar o aspecto político envolvido com a
deficiência, pois o particular faz parte do universal. Como Omote afirma, a dinâmica
psicossocial da relação entre o deficiente e o não-deficiente comporta ambigüidades que
devem ser devidamente consideradas no estudo das deficiências. (OMOTE, 1994, p.
67).
Essas ambigüidades são reconhecidas no binômio tempo e espaço. Em
concordância com Amaral (1994), reconhecemos que cada sociedade, com suas
característica especificas, determina como deve ser o seu homem ideal, tanto do ponto
de vista intelectual, moral, como corporal. Essa série de atributos passa a ser uniforme
para todos os sujeitos que dela fazem parte, mesmo havendo diferenças, sutis ou não,
nos diversos grupos e classes dessa sociedade.
A deficiência auditiva e/ou surdez, como primária, não deveria, por si só, ser impeditiva
do desenvolvimento global do sujeito. Porém, no cotidiano, palco de relacionamentos,
as práticas sociais podem aprisionar o sujeito em uma rede que impede tal
desenvolvimento por meio de barreiras atitudinais dos sujeitos ouvintes.
Embora, nesse momento, não seja objetivo discutir o impacto da deficiência na família,
podemos tecer algumas considerações em relação ao assunto para compreendermos
como tal fenômeno se constitui na interação com o outro, tanto na realidade de sua
imaturidade orgânica como de sua constituição psíquica.
Muitas vezes, uma criança com déficit orgânico pode apresentar um
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comprometimento em sua subjetividade. Como exemplo, na minha prática,
reconheço uma interdependência entre os pais e seus filhos surdos, assim como a
imaturidade emocional desses sujeitos em se tornarem potencialmente
independentes. As histórias dessas crianças serão construídas com os ingredientes das
histórias desses cuidadores (pais ou responsáveis), os quais não foram preparados para
receber (após o nascimento ou durante o percurso de desenvolvimento da criança) um
filho deficiente.
O contexto pode ser favorável ou não para a formação desse sujeito, que mesmo antes
do nascimento de qualquer criança já está carregado de significantes e ideais de filho,
saúde e perfeição.
Neste sentido, ao se detectar a deficiência de um filho ou de uma filha, a
relação pode ter o foco na deficiência em si, ou seja, o olhar dos pais e/ou
cuidadores se desloca da criança para a deficiência.
Para Amaral, a deficiência secundária19 é a maior barreira para o desenvolvimento do
sujeito,
(...) ao aprisioná-lo na rede de significações sociais, com seu rol de
conseqüências; atitudes, preconceitos e estereótipos(...) as atitudes
correspondem a um posicionamento (quase corporal) frente a dado
fenômeno. Exprimem um sentimento e preparam, em principio, uma ação.
Referem-se, portanto, a uma disposição psíquica ou afetiva em relação a
determinado alvo: pessoa, grupo ou fenômeno. Por ser anterior ao
comportamento propriamente dito elas são apenas inferíveis, pelos atos e
pelas crenças manifestados (AMARAL, p.17, 1994).
Reconhecemos que além da importância teórica e técnica da especificidade de cada
deficiência, as reações diante do outro nas relações sociais é de suma importância para
pensarmos o sujeito deficiente no cotidiano escolar. As reações, como os mecanismos
de defesa e enfrentamento, estão para além da garantia da lei, o terreno de sustentação
para a inclusão efetiva. Não (des)consideramos os outros impedimentos, mas
19

Ou seja, deficiência secundária é aquela não inerente necessariamente à diferença em si (deficiência primária a deficiência
propriamente dita), mas ligada à leitura social que dela é feita. Incluem-se aqui, as significações afetivas, emocionais,
intelectuais e sociais que o grupo atribui a dada diferença (AMARAL, 1994, p.68).

121

consideramos que a reflexão sobre as reações é adequada para a realidade de uma escola
concreta, composta por sujeitos concretos, sendo que eu, você e todos nós não estamos
imunes às limitações inerentes do humano.
Essas limitações podem ser compreendidas no sentido de nós (profissionais ou não,
professores ou família...) sermos ameaçados emocional e psiquicamente por alguma
perda. Tal como a perda do filho ideal, do corpo infantil, do objeto amado, da autoestima, da identidade ou uma grande ansiedade frente ao inesperado.
Dessa forma, esses mecanismos, diz Amaral :
(...) são técnicas ou estratégias com que a personalidade total opera para
manter o equilíbrio intra-psíquico, eliminando uma fonte de insegurança,
perigo, tensão ou ansiedade ... são estratégias presentes não apenas nos
processos patológicos, mas que intervêm normalmente no ajustamento e
desenvolvimento da personalidade. O que diferencia o normal do
patológico é a variação no grau de aparição, bem como a rigidez ou
plasticidade na dinâmica ou alternância das condutas defensivas (AMARAL,1994, p.
21).
Várias são as maneiras de fugir dos problemas encontrados em face do
fenômeno da deficiência do ponto de vista psicológico, pois, de alguma forma,
precisamos nos defender do medo do (des)conhecido. E podemos rejeitar tal
enfrentamento por meio de vários mecanismos, tais como: rejeição, abandono físico ou
de dedicação, atenção, amor, super-proteção, auto-exigência, ausência de expectativa,
negação. Busco saídas ao ser afetado pelo sujeito deficiente.
Conforme as reflexões de Amaral (1994), nenhum de nós está imune a tais mecanismos,
cujo acionamento nos afasta de olhar para nossas próprias atitudes, e conseqüentemente
de relacionarmo-nos de maneira distorcida com o outro, isto é:
(...) na condição de pessoa, nenhuma de nós (deficientes e não deficientes,
em papéis profissionais ou familiares) está imune ao sofrimento da perda,
à expectativa de perfeição, à necessidade de harmonia, à desorganização
provocada pelo estranhamento, à ambivalência entre atração e repulsa à
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ameaça (em maior ou menor escala) representada pela condição de diferença
(AMARAL, 1994, p. 25).
Com isso, refletindo sobre nossas atitudes diante do diferente, o qual nos causa
estranhamento e um emaranhado de sentimentos, podemos pensar no preconceito como
essência da humanidade (CROCHIK, 1997). O seu
(des)mascaramento pode possibilitar uma relação menos perversa com o deficiente,
inclusive no cotidiano escolar.
Se nossas atitudes se concretizam na interação com os sujeitos deficientes, seja no
cotidiano de todos nós, seja no escolar, elas são de maneiras veladas ou não, mediadas
por estereótipos que, de acordo com Amaral:
(...) são fruto de preconceitos (que como o próprio nome diz são conceitos
pré-existentes, portanto desvinculados de uma experiência concreta). Pode se
dizer que a matéria prima do preconceito é o desconhecimento. E
desconhecimento da deficiência é o que não falta à sociedade como um
todo e a cada um dos indivíduos que a compõem (AMARAL, 1994, p. 37).

Para Heller (1992), o preconceito é uma categoria do pensamento e também do
comportamento cotidiano. Ele aparece, segundo a autora, de duas maneiras: pela
assimilação de estereótipos, comparações e esquemas já construídos, e pela mediação
imposta pelo ambiente que crescemos. É um juízo provisório, falso, que só pode ser
modificado pela experiência ou pela reflexão, o que dificilmente ocorre, porque o
sujeito termina por confirmar ações e posições anteriores à experiência e à reflexão; por
meio deste movimento, ele vai ao encontro do pragmatismo e da conformidade da vida
cotidiana.
Vida cotidiana, que para Heller, é o conjunto de atividades características da reprodução
singular dos homens, os quais criam a possibilidade de se reproduzirem. É no cotidiano
que o humano apreende o mundo externo (num contexto sócio-cultural especifico) e se
constitui de forma singular. Expressa seus desejos, carências, afetos, expectativas e
emoções. É a esfera do em si, a esfera necessária para a humanização. Porém, nesse
processo há um afastamento do humano-genérico, ou seja, entre o mundo imediato e o
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mundo como totalidade, e o homem que se constitui é aquele que orienta suas ações
para a satisfação de suas necessidades particulares e individuais (HELLER, 1992).
O pensamento cotidiano é guiado pela experiência empírica, pelo senso
comum; nessa esfera, a assimilação dos valores ocorre de maneira não refletida, porém
necessária, pois o dia-a-dia impõe um pensamento prático, superficial, que nos afasta do
humano-genérico. Dessa maneira, para Heller (1992), quando o indivíduo consegue
suspender o cotidiano, refletir sua ação e pensamento, alcança o humano-genérico
afastando-se do particular-individual, concentrando a sua atenção em uma única
situação, que ela define como homogeneização. E diz:

A homogeneização em direção ao humano genérico, a completa suspensão
do particular-individual, a transformação em homem inteiramente , é algo
totalmente excepcional na maioria dos seres humanos (HELLER, 1992 p.28).

Dessa forma, a reflexão sobre o fenômeno da deficiência com a temática do cotidiano
presente no âmbito escolar aproxima a possibilidade de pensarmos que as ações e
práticas em direção à inclusão são permeadas por (pré)conceitos, que na maioria das
vezes são pautados por crenças (fé) e verdades (científicas ou não) inquestionáveis.

O cotidiano escolar é permeado de preconceitos, juízos prévios sobre os
alunos e suas famílias, que independem e não são abalados por qualquer
evidencia empírica que os refute racionalmente. As crianças não aprendem
porque são pobres, porque são negras, ou por serem nordestinas, virem de
zona rural, serem imaturas, preguiçosas; não aprendem porque seus pais
são analfabetos, são alcoólatras, as mães trabalham fora, não ensinam os
filhos... (MOYSÉS E COLARES, 1993, p. 13).

Grande parte das formas de preconceito abordadas, como aponta Heller
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(1992), atua como produto das classes dominantes, as quais apresentam interesse em
manter uma harmonia e estabilidade na estrutura social; os preconceitos representam e
expressam vários interesses, mesmo que sejam contraditórios.
Os alunos deficientes fazem parte da escola que se produz no seio de uma estrutura de
relações de cotidianeidade, as quais comportam a rejeição dos mesmos.
Sendo assim, ao reconhecer os mecanismos desenvolvidos subjetivamente para os
sentimentos gerados em relação ao fenômeno da deficiência, ressalto a importância de
investigar as relações vivenciadas no cotidiano escolar, as quais impõem uma forma não
refletida nas interações. Assim, se os preconceitos são as derivações das atitudes no
espaço escolar, tais ações se concretizam promovendo o estranhamento para com o
sujeito deficiente por suposições não questionadas, assim como no cotidiano de todos
nós.
Dessa forma, é relevante apontar através de minhas experiências, que ao propiciar no
cotidiano escolar um enfrentamento com entendimento de tal estranhamento, abre-se a
possibilidade para a inclusão efetiva.
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11 - Reflexões a respeito de alguns olhares lançados ao homem adulto
Simone Peixoto Conejo – Psicóloga, Doutoranda PUCSP
O que compõe olhares para o homem adulto? Esse trabalho é um convite para
refletirmos, em conjunto, sobre alguns olhares lançados às pessoas adultas do sexo
masculino. Não se pretende abordar o vasto campo que o assunto nos possibilita
percorrer. Por meio de uma breve revisão bibliográfica, passaremos apenas por alguns
aspectos desse cenário.
O olhar que dedicamos ao homem adulto não é estável ou universal, mas se apresenta
associada ao contexto em que está inserido. A estruturação social, que constituímos ao
longo da História, permitiu que o homem adulto fosse reconhecido como dominante,
forte, provedor e, por séculos, ocupasse um lugar de poder. Entretanto, no último
século, nossa História vivenciou alterações significativas. O entendimento que podemos
construir foi moldado, sem um processo reflexivo. As pessoas tinham que lidar com
dificuldades que passavam pelas transformações na religião, na moral e na família,
mudanças em sistemas políticos, explosão demográfica e a ocupação mais densa do
solo, formações militares, muitas guerras, dominação, hierarquia. Uma configuração
social que embargou, por um longo período, a participação da mulher na organização
social, familiar e religiosa, mas, ao mesmo tempo propiciou sua exaltação do papel de
mãe. Após as revoluções realizadas por meio de conquistas femininas, em especial,
direcionadas à autonomia e à independência, podemos perceber que nossa História
ganhou um novo direcionamento.
Um cenário que se perpetuou por séculos está se transformando rapidamente. Em
muitas situações o homem adulto não encontra mais um espaço confortável para si. As
mudanças, tensões, ambiguidades e contradições aparecem em diversos momentos. Por
vezes, se age pela força é criticado por ser bruto, insensível, quando se mostra sensível
pode enfrentar preconceitos em relação a sua masculinidade. O homem não é mais o
provedor de muitas famílias. O suposto “poder de macho” não lhe confere mais os
privilégios de antes.
A reflexão sobre as relações afetivas, de poder e de produção associadas a questões
sociais e a construção complexa, frágil e árdua vivenciadas pelo homem adulto na
constituição de si e de sua masculinidade, expõe a postulação de uma “crise”. Dentre os
elementos que compõem essa crise encontramos: a) modelos de papéis a desempenhar;
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b) novas configurações para as masculinidades; c) associação entre sexo e afetividade;
d) noção de pertencimento; e) questões relacionadas à vivência da função paterna e do
papel de provedor; f) tensões que surgem entre o desejo de manter o suposto “poder do
macho” e a realidade das relações íntimas entre homens e mulheres (CONNELL, 1995;
NOLASCO 1997; GOMES, 2003; BRAZ, 2005; MACIEL JR., 2006; CONEJO, 2009).
O papel masculino também é significado nas relações e contextos em que está inserido
e, cada vez mais, é percebido como culturalmente construído, variando segundo
histórias pessoais, cultura, organizações sociais, períodos históricos. Vale destacar que
as “lentes” utilizadas são constituídas e também constroem diferenças simbólicas
presentes nas relações sociais. Segundo autores, como Connell (1995), Bee (1997),
Schraiber, Gomes, Couto (2005) e Maciel Jr. (2006), o percurso, por vezes, ainda
compõe um olhar no qual o masculino é associado ao poder, sucesso e força, em que os
homens tendem a se distanciar de características como sensibilidade, cuidado,
dependência e fragilidade, pelo temor de ser relacionados ao feminino – sentido como
uma ameaça à masculinidade.
As mulheres fizeram conquistas significativas no mercado de trabalho, na economia e
na dinâmica familiar. E como elas, alguns homens também enfrentam dificuldades na
busca por ampliar espaços. Isso pode ser exemplificado em algumas funções que se
dedicam ao cuidado infantil.
Cortez (2008) afirma que o olhar para os trabalhadores (masculinos) nesse terreno ainda
é negativo. Esse autor destaca que nessa área o cuidado leva ao contato físico explícito,
assim como, a condição afetiva é associada a um desempenho adequado da função, mas
que esta afetividade continua associada a imagens de feminilidade e maternidade. Para
ele, algumas pessoas do sexo masculino, por vezes, preferem evitar contatos corporais
com as crianças, na tentativa de evitar associações com o feminino ou possíveis
alegações de assédio e abuso sexual, enquanto outros, apesar de perceber tensões,
entendem que não é possível trabalhar com crianças sem poder tocá-las. Especialmente,
quando se trata de crianças pequenas é preciso lidar com: pegá-las no colo, troca de
fraldas, ternura e carinho. Segundo o autor, os aspectos ligados a questões de pedofilia
têm sido um dos maiores argumentos contra o emprego de educadores de infância, mas
acredita que há uma ligação direta com o olhar que se lança ao homem adulto e afirma
que se hoje se destacam as dificuldades presentes na pedofilia, antes o lugar era
ocupado pela homossexualidade.
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Contudo, na visão de Cortez (2008), a segregação das profissões também está em
transição. Os estereótipos ligados à diferenciação de gênero parecem estar em mudança,
especialmente, para pessoas que aceitam com maior facilidade e naturalidade a
igualdade de oportunidades entre gêneros, o que para ele ocorre com maior frequência
entre as pessoas mais jovens e oriundas de meios urbanos.
Na visão de Bee (1997) e Medrado (1997), as diferenças simbólicas atribuídas entre
homens e mulheres resultam, muitas vezes, em comportamentos que levam os homens a
uma predisposição maior para riscos de doenças, lesões e mortes, independentemente do
fator desencadeante. Braz (2005) é contundente quando afirma que fatores
socioculturais são contribuintes para a desvantagem em termos morbi-mortalidade do
homem – comparativamente às mulheres – durante o decorrer da vida. E ainda aponta
que, atualmente, ser do sexo masculino é o maior fator para morte prematura. Um
exemplo é que as mulheres procuram consultas médicas mais do que os homens e vale
pontuar que elas até adoecem mais, porém, os homens morrem mais e mais jovens.
Embora a expectativa de vida dos homens tenha aumentado de 59,7 para 68,4 anos entre
1980 e 2005, desde 1991, ela vem se mantendo 7,6 anos abaixo da média das mulheres,
de acordo com o Ministério da Saúde (MS, 2009).
No atual contexto de constituição da masculinidade, muitos meninos ainda crescem sob
crenças que podem levá-los a uma posição de vulnerabilidade física e psíquica, além de
contribuir para que tenham poucos recursos diante de condições de fragilidade e
adoecimento. Bee (1997), Gomes (2003) e Braz (2005) advertem que o cuidar de si e a
valorização da saúde ainda não ganham a relevância necessária em sua socialização. E
mesmo nas políticas públicas de saúde existe uma lacuna em relação ao atendimento do
homem adulto. O olhar constituído ao longo da História tem reflexos os quais acabam
por redundar numa atenção precária e pouco adequada nos serviços de saúde. Existem
cuidados direcionados para saúde da criança e do adolescente há mais de quarenta anos,
da mulher há mais de vinte e seis e do idoso há mais de dez anos. E o homem adulto?
Somente em agosto de 2009, o MS, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem com um Plano de Ação Nacional de 2009 a 2011 (MS, 2009) – o que
demonstra que independentemente das diferenças entre homens e mulheres, permanece
a necessidade de um espaço, no qual as variações mediadas socialmente entre eles
possam ser exploradas.
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Vale pontuar que não houve um processo reflexivo entre as pessoas adultas do sexo
masculino que culminou na busca por um espaço maior nas políticas públicas ou
direcionamento de recursos. A questão se apresenta mais complexa do que imaginam os
defensores da nova política. Na elaboração da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem foi constituída uma política implantada supostamente em nome deles,
mas sem sua participação significativa. Carrara, Russo e Faro (2009) afirmam que os
homens foram representados, especialmente, por médicos, sobretudo urologistas,
membros da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).
A leitura do documento nos leva à conclusão de que a política de aproximação com o
Ministério da Saúde e os formuladores de políticas públicas empreendida pela SBU foi
bem-sucedida, já que a preocupação com a saúde sexual (explicitada, por exemplo, no
objetivo de “estimular, implantar, implementar e qualificar pessoal para a atenção às
disfunções sexuais masculinas”) ultrapassa em grau de importância, pelo menos no
documento, outros problemas possíveis, dentre os quais poderíamos citar, além da
violência, os relacionados à saúde mental (CARRARA, RUSSO, FARO, 2009, p.673).
No entendimento desses autores, ao dar a masculinidade certo caráter “insalubre” os
homens ficam vitimizados por sua própria masculinidade. Eles acrescentam que uma
das formas encontradas para lidar com esse aparente paradoxo foi desmembrar a
categoria “homem” em uma série de subcategorias - índios, negros, gays, travestis,
portadores de deficiências, trabalhadores rurais etc. - que, por outras razões, são
historicamente marginalizadas. Para eles, o programa visa, especialmente, enfraquecer a
resistência masculina à medicina de uma forma geral. E alertam que o objetivo principal
pode ser alcançar a medicalização dos homens, sem considerar seu conjunto de crenças
e valores que se opõem à medicalização. Carrara, Russo e Faro (2009, p.673) reforçam
esta crítica afirmando que se articula um discurso
tendo como objetivo a medicalização do corpo masculino. Argumentamos que tal
objetivo, sustentado na afirmação do direito à saúde, implica a ideia de uma
masculinidade em si “insalubre”, e visa, ao contrário das políticas voltadas para as
mulheres e outras minorias, ao “desempoderamento” do sujeito à qual se dirige.
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Na visão de Carrara, Russo e Faro (2009), não é preciso que o homem se tornar
socialmente vulnerável para poder perceber sua vulnerabilidade biológica e, assim, ver
algum sentido na luta por ultrapassá-la. Eles lembram que, para muitos homens,
mostrar-se invulnerável ainda integra parte importante de sua masculinidade e, por mais
que as consequências sejam importantes, como uma vida mais curta ou menos saudável,
aparentemente, não há indícios de que estejam em busca de mudanças nessa área. De
certo modo, as guerras de conquistas, às vezes, ainda parecem vivas na oposição entre o
masculino e o feminino.
As mulheres se organizaram em um amplo movimento social, desejaram e
conquistaram políticas públicas específicas e procuraram sair da posição de
subordinação instituída historicamente. Os homens, até o momento, só podem aparecer
como sujeitos passivos frente ao olhar que lhes dirigem a medicina e o Estado. Vivencia
as mudanças como fontes motivadoras de sofrimento, de crises e, ainda não encontrou
um espaço mais confortável para si. Enquanto as mudanças ocorridas efetivam as
mulheres no papel de “protagonistas de suas demandas” e promovem seu
“empoderamento” social, para os homens, o “protagonismo” em relação à suas
demandas pode implicar justamente o contrário, isto é, implicá-los com a
vulnerabilidade.
A necessidade de ampliação da área de conhecimento em torno de dificuldades práticas
e teóricas de questões associadas à masculinidade e a problemas sociais é reforçada por
autores como Connell (1995), Arilha (1999), Gomes (2003), Braz (2005), Galvão
(2009) e Conejo (2009). Eles advertem que não basta disponibilizar serviços ou instituir
programas e políticas públicas, mas que é necessário um conhecimento efetivo e
eficiente das possibilidades, peculiaridades e necessidades do homem, associado ao
contexto social, como condição fundamental para adotarmos medidas preventivas e
paliativas em matéria de saúde pública.
Além disso, Gomes (2003) e Conejo (2009) discutem que o modo pelo qual os homens
lidam com o cuidado acaba por tornar obscuras suas necessidades. Assim, torna-se
importante o conhecimento do olhar que podemos dedicar aos homens adultos – o que
não é uma tarefa simples.

Considerações Finais
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O contexto socialmente estabelecido se mostrou um importante elemento na
constituição do olhar dedicado à pessoa adulta do sexo masculino. Nesse momento,
parece ser possível pontuarmos que, por vezes, ele está em um território de
questionamentos e interrogações.
A busca de direitos, oportunidades e um espaço mais confortável é um desafio para
homens e mulheres. O homem herdou a ideia de que é deve exercer um papel provedor,
responsável pelo abrigo e manutenção das despesas familiares, ao mesmo tempo em que
deveria ser detentor do poder no lar. E a masculinidade, ainda, aparece, por vezes,
associada a elementos como poder, competição, exibição de agressividade, sexualidade
predadora, afastamento dos afetos e capacidade de domínio. O cenário masculino e
feminino, séculos depois, ainda está sendo ajustado e continua a promover mudanças
sociais significativas. De fato, as pessoas não escolhem a configuração social em que se
vêem inseridas, mas são constituídas e também a constituem. O que cabe a cada um de
nós diante disto?
Percebemos que o conhecimento que temos carrega consigo diversos elementos que
podem ser disparadores de inúmeras discussões e entendimentos e, assim, contribuir
com a discussão em torno do olhar para o homem adulto. A sugestão é que as reflexões
sejam fomentadas, propiciando a ampliação do autoconhecimento, das possibilidades de
compreensão e do empoderamento social da pessoa, independente de seu sexo.
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12 - O CONTO DE FADAS DE CHAPEUZINHO VERMELHO E AS FORMAS
DE VIOLÊNCIAS: UMA VISÃO DA ATUALIDADE.
Sabrina Kelly Maciel
Psicóloga
RESUMO
A violência sexual contra crianças vem crescendo em todos os setores da sociedade,
onde as mesmas são expostas diariamente. Tal fenômeno ocorre dentro das famílias,
através de conversas com desconhecidos, pois a criança não consegue discernir,
objetivamente, quando está em situação de perigo. Para isso, o conto de fadas de
Chapeuzinho Vermelho torna-se um exemplo considerado quando nos remetemos às
formas de violência. É por meio de uma análise bibliográfica parcial que podemos
identificar algumas passagens de Chapeuzinho Vermelho sendo vitimizada, assim como
as crianças de hoje também são. Esse artigo busca demonstrar que apesar dos séculos, a
violência contra crianças permanece.
Palavras-chave: violência sexual; Chapeuzinho Vermelho; Contos de fadas.
O presente artigo tem por objetivo analisar as concepções de violência contextualizadas
no conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho”, na versão dos Irmãos Grimm.
Quando falamos em contos de fada, certamente nos lembramos das princesas, príncipes,
rainhas más, animais perigosos. Sabemos que as crianças criam verdadeiro fascínio por
todas as histórias contadas. Cada detalhe abre asas para fantasia, podendo imaginar-se
querer viver como uma princesa ou um herói, sem contar que auxiliam na inclusão de
moralidade, limites e regras. É no conto de fadas de “Chapeuzinho Vermelho”, escrito
pelos Irmãos Grimm no século XIV, que nos deparamos, também, com várias situações
da vida diária vivida pelas personagens. Através dos contos de fadas, como
“Chapeuzinho Vermelho”, detectamos exemplos consistentes sobre as várias formas de
violência existente, como a violência física, psicológica, sexual e negligência. Em cada
movimento deste conto, encontramos exemplos compatíveis com a atualidade,
equiparando-se as nossas crianças que vivenciam situações de violência cotidianamente
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em suas casas. Compreender o que as personagens viveram torna-se algo estimulante
para releitura deste conto de fadas.

(...) Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito,
mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo
para andar pela floresta e leva-la para a velhinha.
Então,

chamou

a

filha:

- Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó, ela gostará muito.
Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e, com certeza não tem vontade de
cozinhar.
- Vou agora mesmo, mamãe(...)

Percebe-se que a criança vive uma situação de desamparo quando não está na
companhia de um adulto. É nesse momento que suas ações não podem ser discernidas
do perigo. Chapeuzinho Vermelho vai ao encontro de sua avó sozinha, sem a proteção
de sua mãe. Não vê sua ida como algo ruim, apenas cumpre o que sua mãe lhe pede,
afinal aos pais devemos obediência.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Art. 4° É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentas. (pag.13)

Cabe ao adulto fornecer proteção à criança, em todos os momentos de sua vida. Tanto a
família como o poder público devem zelar para que a criança viva em segurança e bem-
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estar. Percebemos que as crianças, atualmente, vão até bares para comprar bebidas
alcoólicas e cigarros para seus pais, como uma atitude comum. Não preservam a
integridade dos filhos, expondo-os a situações inadequadas. Para muitos pais, a criança
é vista como parte da família, devendo desempenhar algumas funções que nem sempre
são apropriadas ao papel infantil.
Habigzang & Caminha (2004), apud BRITO e KOLLER (1999) reforçam que a família
obtém grande poder no desenvolvimento da criança e que, em sua casa, proporcionará
recursos favoráveis a tal desenvolvimento. O que a criança vivencia é reproduzido
continuamente como algo inerente, não há questionamentos sobre certo ou errado.
Caracteriza-se, então, uma forma de violência, a negligência. Cruz (2000), p.6, apud
AZEVEDO e GUERRA (1995, p.83):

Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra criança e/ou
adolescentes que sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima,
implica de um lado numa transgressão do poder/dever disciplinador do adulto e, de
outro, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que as crianças e
adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento.

A negligência pode ser encontrada em várias modalidades, entre elas: médica, dentária,
higiênica, alimentar, vestuário e emocional. Crianças passam o dia todo sozinhas, sem
orientação dos pais, fazendo o que acreditam ser mais adequado. Muitas vezes não
recebem alimentação suficiente para seu desenvolvimento, acabam por abandonar os
estudos e passam a mendigar nos faróis das grandes avenidas para sua sobrevivência,
em vários casos para sustento dos vícios de seus pais. Acreditam que a vida é assim e
assim será, sem perspectivas para mudanças.
Compreende-se que a mãe de Chapeuzinho Vermelho não consegue agir com tanto zelo
ao permitir que sua filha saia, pela floresta, havendo a possibilidade de encontrar-se
com estranhos.
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(...)Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do
caminho certo. Há muitos perigos na floresta!
-Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e
colocou também um pote de geléia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer
as broinhas com manteiga fresquinha e geléia(...)

Quando a mãe de Chapeuzinho Vermelho pede para que ela não converse com
estranhos, parece não compreender em que nível cognitivo encontra-se Chapeuzinho
Vermelho, que impossibilitada de compreender o real perigo pelo qual pode vir sofrer,
se esforça para seguir as orientações da mãe, movida pela curiosidade da experiência.
Outra coisa que a mãe de Chapeuzinho Vermelho não consegue ainda perceber é sobre
o

amadurecimento do desenvolvimento sexual. Chapeuzinho Vermelho pode estar

despertando para as questões da sexualidade e não ter o entendimento e orientação a
respeito. Afinal, não há especificação sobre quem Chapeuzinho Vermelho pode ou não
falar. A necessidade de que a criança receba orientações de maneira clara e objetiva é
muito importante. Sem falar do uso apropriado da linguagem, pois o que um adulto
compreende não é o mesmo que uma criança. Oferecer à criança orientação é
fundamental, afinal amedrontá-la não é o caminho mais saudável, pois as mensagens
chegarão distorcidas.
Contudo, Chapeuzinho Vermelho segue seu destino.

(...)Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No
meio das árvores somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos
machados

dos

lenhadores.

A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme,
de
—Bom

pêlo
dia,

—Bom
—Qual
—Chapeuzinho

escuro
linda

menina

dia-

respondeu
é

e
—

olhos
disse

com

Chapeuzinho
seu

brilhantes.
voz

doce.
Vermelho.
nome?
Vermelho

— Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está
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indo
—Vou

assim
visitar

—Muito

minha

avó,

bem!

—Mais

tão
que

E

além,

—Explique

não

está

muito

onde
no

só?
muito

mora
interior

melhor,

bem
sua
da

de

saúde.
avó?
mata.

Chapeuzinho

Vermelho.

— Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar.
O

lobo

teve

uma

idéia

e

propôs:

—Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta, para ver quem
chega primeiro. Eu irei por aquele atalho lá abaixo, e você poderá seguir por este.
Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta.
—Um,

dois,

três,

e

já!

—

gritou

o

lobo(...)

O perigo aproxima-se de Chapeuzinho Vermelho. O grande lobo surge para seduzi-la,
através de seu comportamento dócil e prestativo. Estar só com a vítima é o ponto alto
para realização de seu desejo. O lobo aproveita que a menina chapeuzinho vermelho
está sozinha na floresta. A personagem disse ao lobo, tudo o que ele queria e precisava
saber. Com a criança a sedução também é a mesma quando seu agressor busca contato
mais íntimo. Quantas crianças não expõem a seus agressores todas as informações
necessárias para concretização da violência sexual. Informações sobre a presença ou não
de adultos na residência, brincadeiras preferidas, brinquedos desejados, trocas de
segredos, reclamação dos pais tornam-se dados significativos para o favorecimento de
sua ação. O agressor apresenta comportamentos específicos à motivação da violência
sexual. Segundo SANDERSON (2005) a necessidade de poder, contatos sociais pouco
adequados, desenvolvimento emocional prejudicado, medo de pessoas adultas, baixa
auto-estima nas relações amorosas são referências ao mecanismo psíquico do mesmo.
Sentem necessidade de estarem sozinhos com a criança, principalmente através de
brincadeiras infantis, porém com conotação sexual para ele. A sedução é constante por
meio de brinquedo caro, doces, dinheiro sem razão aparente. Tudo para manter sempre a
confiança e admiração da criança.
Mas, com todo desejo que havia sido despertado no lobo, por que ele não abusou de sua
vítima? Parece que para o lobo agressor efetuar a violência neste momento pode expô-lo
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a algum tipo de perigo, já que ele não tem o controle da situação de modo que consiga
sair impune da mesma. Existiam cortadores de lenha ao redor e estes poderiam matá-lo.

(...) Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e
saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só. Mas não teve coragem, temendo os
cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de
astúcia(...)
Atualmente os cortadores de lenha, que atrapalham as ações dos lobos que existem em
nossa sociedade compreendem a família, que tem como função defender a criança dos
possíveis agressores sexuais.

No processo de socialização da criança, a família é um importante fator. Os pais
influenciam o desenvolvimento do senso de cooperação e reciprocidade dos filhos,
quando se mostram sensíveis e responsivos às suas necessidades. ( HABIGZANG &
CAMINHA, P. 19-20)

Tornam-se agentes responsáveis pela segurança física e emocional da criança em
todos os momentos, o que gera uma zona de conforto para ela, não detectando nenhum
perigo presente. Essa segurança, Chapeuzinho Vermelho encontrou na presença
próxima dos cortadores de lenha, porém sem que percebesse essa presença real. A
criança, fora do seio familiar, pode encontrar segurança através de sua professora. Seu
papel acolhedor, afetuoso, dedicado promove indicativo de segurança à criança em
situação de perigo. Acredita que pode contar com ela quando se sentir ameaçada.

(...)Para garantir a segurança da criança, vários fatores devem ser considerados.
Primeiro, pais e professores precisam ser muito cautelosos quando confiarem a criança
aos cuidados de outro adulto, não importa quão “conhecido” ele seja, especialmente se
isso inclui contato não supervisionado. Segundo, pais e professores precisam
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proporcionar à criança orientação sobre como poderá estar segura na comunidade e
atenta a potenciais perigos. Terceiro, é importante proporcionar o ambiente correto no
qual a criança possa conversar sobre quaisquer interesses ou dúvidas que venha ter
(SANDERSON p.262 ).

Toda orientação possível é importante para que a criança fortaleça-se e consiga elaborar
novos mecanismos de defesa para que se tenha uma qualidade de vida mais saudável
emocionalmente.
O lobo continua a agir, agora com a vovozinha. Não aceita que alguém interfira em seu
caminho e decide acabar com ela. A personagem vive também uma violência grande
quando é atacada pelo lobo. Ela, como figura adulta, passa a ser violentada fisicamente
pelo lobo. Esta cena nos remete a milhares de mulheres que são, atualmente, violentadas
por agressores que fazem parte de seu cotidiano ou não. Essa violência, muitas vezes
física, acomete mulheres de todas as faixas etárias ou classe social, não havendo
diferença para prática dessas ações.

(...) O lobo entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre
vovozinha,

antes

que

ela

pudesse

gritar.

Em seguida, fechou a porta. Enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de
Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do
lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, parando
aqui e acolá: ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava
observando o vôo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para
colher um maço de flores do campo, encantou-se a observar uma procissão de formigas
e
Finalmente,

correu
chegou

atrás
à

casa

de
da

vovó

uma
e

bateu

de

joaninha.
leve

na

porta.

— Quem está aí? — perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz.
Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse
porque

a

vovó

ainda

estava

gripada.

— É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geléia e
manteiga

bem

fresquinha!
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Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder:
—Puxe

o

—Chapeuzinho

trinco,

e

Vermelho

a

puxou

o

porta
trinco

e

se
abriu

abrirá.
a

porta.

O lobo estava escondido, embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a
vovó

usava

para

dormir.

Coloque as broinhas, a geléia e a manteiga no armário, minha querida netinha, e venha
aqui até a minha cama. Tenho muito frio, e você me ajudará a me aquecer um
pouquinho.
Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas. Mas estranhou o
aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda! Seria efeito da doença? E foi
reparando:
—Oh,
—São
—Oh,
—São

vovozinha,
para

abraçá-la

vovozinha,
para

vovozinha,

—São

para

—Oh,

vovozinha,
para

braços
melhor,

que

enxergar

—Oh,

—É

que

que

minha

olhos

também

no

orelhas
ouvir

que

boca
engolir

longos
grandes
escuro,
compridas

você
querida

você

menina!

você

tem!

minha

menina!

você

tudo,
enorme

tem!

tem!

queridinha!
você

tem!
melhor!!!

Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre
Chapeuzinho Vermelho(...)

Enfim, Chapeuzinho Vermelho volta a encontrar o lobo e esse encontro não é nada
agradável. Chapeuzinho Vermelho é novamente seduzida pelo lobo, e desta vez ele
consegue seu objetivo. Com a criança, o agressor também continua com a sedução,
porém de maneira mais concreta, a fim de obter o real prazer que tanto busca. É nesse
momento que a violência sexual acontece.
Para Cecov (2005), apud AZEVEDO E GUERRA (2000) violência sexual caracterizase por :
Todo ato ou jogo sexual, numa relação heterossexual ou homossexual entre um ou mais
adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular sexualmente a
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criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra
pessoa (p.10).

A violência sexual pode acontecer com o contato físico ou não. Engloba estimulação
visual através de revistas pornográfica, filmes eróticos, exposição da criança a relação
sexual entre adultos ou entre adultos e outras crianças. Também compreende o toque
sexualizado aos órgãos genitais do adulto e/ou criança através do sexo oral. E, por meio
da penetração vaginal e anal.
O agressor nunca é visto de maneira genealizada, ou seja, cada um age conforme sua
satistação de prazer. Crianças vítimas da violência sexual nem sempre sofrearam o
mesmo abuso, ora foram tocadas em seus órgão genitais, ora presenciaram relação
sexual. Muitas crianças vivem esss situação dentro de suas casas, no ambito familar.
Outras são vítimas de agressores desconhecidos. Mas todas são vítimas sem defesa.
Com Chapeuzinho Vermelho a violência sexual também aconteceu quando o lobo
comeu-a. Tal conotação remete ao ato sexual, onde o “homem come a mulher” através
da penetração vaginal. Chapeuzinho Vermelho provalvemente não tem dimensão do ato
em que foi exposta, assim como as crianças de hoje em que são presas de inúmeros
lobos vestidos de vovozinhas. O ato sexual em que Chapeuzinho Vermelho e as
crianças com quem convivemos foram e são submetidas não sabem descrever o que
viveram em seu significado mais primitivo. Não compreendem a ação por não terem
conhecimento sobre sexualidade que o adulto tem. Devem ter o conhecimento adequado
a sua idade e linguagem, para que entendam o que é a sexualidade.
Com a estimulação precoce da criança, o seu desenvolvimento sexual acaba por
ser prejudicado, visto que antecipa uma fase que a criança ainda não viveu. Para isso, a
criança deve viver cada fase de seu desenvolvimento de maneira apropriada, para que
possa elabora-la de modo saudável.
A atitude do lobo-agressor não é justificável pela simples satisfação do prazer, é sim um
crime que deve ser punido com leis severas A fim de cessar a violência constante em
que crianças são vítimas.
O que Chapeuzinho Vermelho viveu há séculos atrás é um exemplo do que milhares de
crianças vivem e, infelizmente, ainda estão por viver. Entender que os contos de fadas
podem ser um instrumento a ser utilizado no cuidado com as crianças e que podem ser
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trabalhados em seus conteúdos pois muito do que é vivido pelas crianças na atualidade
do tema violência pode estar encoberto através destes. A contemporaneidade nos
permite ter um olhar mais aguçado para as formas de violências que sempre existiram e
por muito tempo foram deixadas de lado. O conto de fadas de Chapeuzinho Vermelho
ainda vive em cores na atualidade, porém de maneira menos encantada. Hoje crianças
não precisam sair de casa para encontrarem com lobos, elas vivem com eles em casa.
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13 - O IMAGINARIO GRUPAL

Cristina Cavalcante Lima dos Santos¹

Resumo
Este trabalho utiliza-se de modelos psicanalíticos para a compreensão do imaginário
num grupo de mulheres agentes de saúde comunitária. Onde se observou o nível de
comprometimento afetivo que este grupo de pessoas vivenciou; enquanto atendia as
demandas de saúde pública, auxiliando os médicos da Unidade Básica de Saúde da
Prefeitura de uma cidade no interior de São Paulo. Anzieu (1989) observa que
expressões comuns como "é uma questão de pele, suar a camiseta, arrancar o couro,
tirar a pele, entrar na pele e tocar a realidade" estão no contexto da condição humana.
Comunicar-se com outros, somatizando-se pelo corpo aquilo que não se pode dizer com
palavras e mais especificamente "falando" através da pele, elemento que "toca" o meio.
A partir deste conceito de Anzieu, fazemos uma analogia onde o grupo caracteriza-se
como sendo a “pele”, pois a angústia das agentes aumenta quando elas se vêem exigidas
a conter os problemas da comunidade, sendo que elas mesmas membros desta
comunidade, e, portanto se enxerga na própria “pele” das pessoas que elas tentam
ajudar. A observação do grupo permitiu a compreensão de que ele fica numa posição de
“limite fronteira, como Anzieu expressa no seu livro” “Eu-Pele, comparando com a
segunda função da pele, que é a interface com o limite de fora. O grupo se vê como
(limite fronteira) entre a instituição (unidade básica de saúde) e a comunidade.
Palavra Chave: Grupo operativo, saúde pública, e somatização.

__________________________
¹ Psicóloga clínica e comunitária. Formação em Psicoterapia Analítica de Grupo
– CEFAS – Campinas
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Introdução:
Este estudo teve por objetivo analisar e compreender o grau de comprometimento
afetivo de um grupo de 18 pessoas, identificadas como Agentes de Saúde Comunitária ASC. Este grupo é composto por pessoas da comunidade local de uma cidade do
interior de São Paulo. O objetivo deste grupo é atender as demandas de saúde pública,
auxiliando os médicos da Unidade Básica de Saúde da Prefeitura.
Observou-se que este grupo manifesta sentimentos de menos valia e de inferioridade
em relação aos demais funcionários efetivos desta prefeitura, já que este grupo foi
contratado como “serviços terceirizados”. Além disso, as ACSs estão constantemente se
deparando com situações que lhes causam dor e sofrimento, ou seja, conflito psiquíco2.
Isto se dá quando se vêem refletidas na própria vivência das famílias que elas visitam,
com a finalidade de prestar auxílio. A função das ACSs é informar sobre a data de
retorno a exames médicos e verificar se os doentes estão acamados, neste caso elas
avisam os médicos para que eles realizem a consulta em residência. Outra função é
verificar a necessidade de renovação da receita médica.
A partir da constatação de que estas agentes necessitavam de suporte psicológico,
criou-se a necessidade de realização de um grupo operativo de trabalho. Segundo
Pichon Rivière (APUD ZIMERMAN 1997), “o grupo operativo é um instrumento de
trabalho, um método de investigação, e cumpre, além disso, uma função terapêutica”.
Este grupo se reúne uma vez por semana, com duração de uma hora, onde as agentes
podem verbalizar seus anseios e as dificuldades encontradas na execução do trabalho na
comunidade. Mais adiante terão alguns relatos das agentes manifestados durante as
sessões. As ACSs apresentaram conflitos, como conseqüência de uma demanda de
atividades que compõem a prestação de serviço da Prefeitura, porém elas relatam que
não foram devidamente preparadas para o serviço, no que tange a lidar com a sua
impotência diante de pacientes que morrem, ou que apresentam casos de alcoolismos,
problemas financeiros e de saúde. A angústia aumenta quando estas agentes se vêem
exigidas a conter os problemas da comunidade, sendo que elas mesmas são membros
desta comunidade, e, portanto se enxerga na própria “pele” das pessoas que elas tentam
ajudar. Anzieu trouxe o conceito do “Eu-pele” onde considerava que todo traumatismo
ocorrido antes da constituição do envelope psíquico se inscreve no corpo e não no
psiquismo. Por serem irrepresentáveis, diz ele, essas sensações ficam inacessíveis à
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linguagem, mas constituem nossa maneira de ser, No “Eu-Pele”, observamos desde um
envelope tátil – a pele - até envelopes sonoros, gustativos, olfativos, musculares e
térmicos. A partir da integração desses “envelopamentos”, nasce um sujeito que se sente
inteiro. Esse conceito vem ilustrar o que as ASCs sofrem por estarem enfronhadas com
o registro de suas próprias experiências de vida, manifestando os seus próprios
envelopamentos, ou seja, no eu de cada uma delas.
A observação do grupo permitiu a compreensão de que ele fica numa posição de
“limite fronteira, como Anzieu expressa no seu” livro “Eu-Pele, comparando com a
segunda função da pele, que é a interface com o limite de fora. O grupo se vê como
(limite fronteira) entre a instituição e a comunidade. O grupo a qual me refiro foi
tomado por uma angústia ao perceber que a instituição não estava conseguindo nutrir e
acolher o mesmo.
Foi partindo dessa visão, que se pode comparar a pele que nos serve como limite
fronteiro, meio de comunicação, revestimento, sensibilidade e outros. Se compararmos
também as ACSs como pele, vamos perceber que a instituição não só deixou de hidratála como também ignorou a impressão do que uma pele mal cuidada pode provocar uma
péssima impressão. Ou seja, as ACSs infelizes e desmotivadas, representam a
possibilidade de passar uma imagem negativa da Instituição.
Durante as sessões, através da transferência criou-se uma oportunidade de retorno de
sensações anteriormente vividas, com diversas manifestações, onde os movimentos
regressivos puderam ter lugar, aspectos sensoriais incluídos. São sensações inesperadas
que adentram o espaço analítico e que indicam que há um material “carnal” que busca
ser traduzido, ou melhor, representado.
Os relatos abaixo nos ajudam a compreender estes fenômenos imaginários
manifestos pelo grupo:
Rel. 1) “Poxa! Falam que somos importantes, que somos cartão postal do posto
(instituição), só que quando surge qualquer problema que aparece não temos apoio.”
Rel. 2) “Tivemos um ótimo treinamento em relação a como lidar com o serviço, mas
quando voltamos chocadas ou chateadas por alguma situação não temos apoio. Sempre
ouvimos que não devemos nós envolver, mas é difícil, muitas vezes estamos passando
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pelos mesmos problemas. Como o caso da nossa amiga de trabalho que esta em
tratamento de câncer no colo do útero e faz visita a paciente em situação terminal “.
Rel. 3) “Eu devo estar ficando louca, fico nervosa à toa e choro por qualquer
coisinha”.
Na prática pudemos perceber que as ACSs buscavam um lugar onde se sentissem
acolhidas e ouvidas já suas principais queixas eram de abandono e de falta de apoio. Na
medida em que as sessões foram ocorrendo elas coloram seus anseios e através da
linguagem falada e da linguagem corporal.
Rel. 4) “Eu estou passando por dificuldades no meu relacionamento, ai você vai à
casa da pessoa, ela conta às coisas que esta passando, te chama pra mostrar o armário
vazio e querendo ou não mexe comigo, e acredito que com as outras acontecem o
mesmo.’’.
Rel. 5) “Eu termino descontando na minha família, claro sem intenção. É que estou
sem paciência “.
Rel. 6) “Eu comecei a trabalhar e estava contente, mas agora temos tantos
problemas e sofremos tanto que fica difícil pra mim.
Rel.7) “Nós queríamos que a Senhora resolvesse estes problemas para nós, estamos
cansadas de ficar no abandono, esquecida no mundo”.
Bion (1961) menciona o suposto básico de dependência onde, o grupo esta
convencido, inconscientemente, de que se reuniu na expectativa de que alguém, de
quem o grupo depende completamente, ira satisfazer todas as suas necessidades e
desejos. Este suposto básico aparece com clareza nos relatos apresentados acima.
Vemos também no relato 7 o suposto básico de acasalamento que deixa claro a crença
coletiva inconsciente de que , quaisquer que sejam os problemas e necessidades atuais
do grupo estes serão resolvidos por um acontecimento futuro com, por exemplo, o
nascimento de um filho ainda não concebido que será o salvador do grupo.
Rel. 8)´ “Nossa quando aquele médico veio pra cima; com aquela arrogância, eu
pensei que ele ia me bater... choro... Ele parecia que ia me destruir; e gritava quem você
pensa que é? Chora. Fiquei paralisada, eu sei quem sou, sou ASC e estava fazendo o

147

meu serviço. E foi ele quem pediu para lembrá-lo da visita e quando o lembrei
humilhou-me daquele jeito
Rel. 9) “A” m “(enfermeira) pediu que eu relevasse aquela situação...chora... Mas
até hoje eu fico em pânico quando tenho que falar com ele, e depois que conversei com
a senhora (terapeuta) vejo que não era eu que estava com problemas. A pesar da maior
parte do tempo, todas nós sentíamos desanimadas por ser “saco de pancada”, ou seja,
reclamações de todos os lados e ainda agüentamos grosserias de alguns médicos e
nenhum reconhecimento.
O médico a qual ASC refere-se acima, apresentava um quadro de estresse muito
elevado, afastado-se dias depois do acontecido.
TERAPEUTA-Como o grupo vê o relato da “N”?
‘’S “ (ASC) diz – É isto. E mesmo sabendo que temos que reagir temos medo de perder
o emprego .(silêncio). Só existe grupo de ASC, não equipe (medico, enfermeira, aux.
Enfermeira, e as ASCs)”.
T(Teapeuta) - Percebe que o grupo fica em silencio, como estivesse solidária com a
colega, vejo o quanto vocês diante da dor uniram-se, porem não perceberam ainda a
força desta união. Depositaram expectativa no medico em quanto líder. E quando o líder
não corresponde às expectativas do grupo,este sentiu desamparado.
Bion (1961) menciona o suposto básico de dependência, onde o grupo reúne-se para
obter segurança de um indivíduo de quem depende. Vindo comprovar o sentimento de
desampara e a necessidade de um pai.(o líder).
No decorrer desse período o grupo passou por mudanças, o médico dessa equipe foi
substituindo, a parti disse acontecimento o grupo passou por um período de grande
ansiedade:
Rel. 10) “S” Será que novo médico e legal? Espero que arrume um bom porque
sofremos muito com outro.
“M” (ASC): É, essa equipe não tem sorte; primeiro era uma médica legal, foi transferida
depois veio aquele homem das cavernas, e agora o que vão arrumar para nós? (todos
sorriem) “San”(ASC): E se mandarem um bonito nos agradecemos (todos sorriem). No
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rel. 10 nos lembra as fantasias de castração, podendo ser melhor compreendido pelo
suposto básico de “luta e fuga”; onde o grupo se une , preservando-se e temendo ser
perseguido.
OBS: Já se passou um mês do rel.10.
O grupo se encontra eufórico; todos falam ao mesmo tempo. Já estavam trabalhando
com o médico.
O médico Demonstra-se integrado ao grupo. Sempre que solicitado, Atende
prontamente com muito carinho com sotaque nordestino e extremamente paciente com
todos.
Apesar de ser um homem jovem (26) recém formado apresenta atitudes que integra
o grupo (festas, curso de capacitação); proporcionando ao grupo nessa troca quebras de
barreiras entre o técnico e o senso comum; assim elevando a auto estima do grupo.
Rel.11) O grupo se encontra em circulo, o médico senta entre a psicóloga e a
enfermeira, as agentes da ASC continuam eufóricas, falando todas ao mesmo tempo,
mostrando cada uma o livro que ganhou do médico com dedicatória, onde nesse
expressa características verdadeiras de cada uma.
Ele quebra o barulho apresentando-se para a psicóloga que ainda não o conhecia: eu
sou Drº. B me falaram que eu pareço com você, eu penso em fazer psiquiatria.
“N” (ASC): Agora sim, temos um médico de verdade ele sabe que pode ser médico
e brincar, porque sabemos quais são os nossos papéis e não vamos desrespeitá-lo.
“Ma” (enfermeira) Nossa! Agora tudo é ele.
“S”(ASC): Somos uma equipe de verdade e você esta incluída nela.(se refere
psicóloga).
“A”(ASC): É verdade, você amparou o nosso grupo. Eu não sei como você não
expulsou a gente, nós enchíamos o saco todos os dia. Que bom passou!
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O grupo se comporta como iguais homens e mulheres crescidos, discutindo
livremente e juntos os problemas com tolerância de opiniões, Bion chama de cultura de
grupo.

Considerações finais:
Esta experiência com as agentes de saúde foi produtiva no sentido de que cada uma
delas pode expressar suas emoções, e na medida em que foram acontecendo às sessões
de grupo operativo, elas puderam se sentir acolhidas e com espaço de vivência “à flor da
pele”.
De alguma forma, o vínculo entre a terapeuta e os agentes foi construído. As
mulheres encontram espaço para falar sobre suas angústias e incertezas.
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do Município de Cajamar; trabalhando em uma Unidade Básica Saúde - MISTA, ou
seja, uma UBS e o pronto socorro na mesma unidade.Também trabalha há um ano e
seis meses em uma Comunidade Terapêutica Dependência de álcool e outras
drogas,Estância Primavera .
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B- TRABALHOS APRESENTADOS: CONFERÊNCIA DE ABERTURA E
MESAS REDONDAS
1 - O CASAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE: NOVOS PARADIGMAS?
Carla Pontes Donnamaria*
O cenário social contemporâneo é notoriamente marcado pela diversidade no que diz
respeito às configurações conjugais e familiares. Casais sem filhos por opção, casais que
optam por morar em casas separadas, casais homoafetivos com filhos biológicos ou
adotivos e casais recasados são exemplos dessa diversidade (Rios, 2007; Osório, 2010).
Isso não significa, no entanto, que houve uma mudança no propósito mais íntimo dos
casais, ou sequer do indivíduo. Freud (1930/1996) já havia registrado que “o que eles
[os homens] pedem da vida e o que desejam nela realizar? (. . . ) Esforçam-se para obter
felicidade; querem ser felizes e assim permanecer” (p. 84).
Ocorre que a sociedade sempre tentou definir aquele que seria o modelo ideal de
casamento, bem como aquele que seria o parceiro ideal, modelo que recaía até alguns
anos, ou há pelo menos duas gerações atrás, na exemplar mulher dona de casa e no
homem trabalhador e provedor do lar. Hoje, no entanto, ao invés da eleição a um
determinado modelo, preconiza-se a liberdade de escolha. Porém, não uma liberdade
plena. É como se a sociedade dissesse: “você está livre para escolher, desde que prove
que é feliz com a sua escolha”. Ou como diz Rossi (2003): “a liberdade de expressar a
própria subjetividade, de realizar os próprios desejos nas suas mais peculiares
manifestações tornou-se um dever a ser cumprido pelos cidadãos” (p. 91).
Ao invés de regras rígidas e fixas, através das quais a sociedade regulamentava a vida
afetivo-sexual, “o que há são projetos ou perspectivas individuais orientados, sobretudo,
para o bem-estar e o prazer próprios alcançados, preferencialmente, em curto prazo”
(Chaves, 2004, p. 197). A intolerância à frustração que daí resulta pode ser vista na
manifestação de relacionamentos frágeis e voláteis (Bauman, 2004).
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Entretanto, este quadro explica apenas a dimensão transpsíquica da questão, que diz
respeito à relação do indivíduo com seu macro-contexto social. É preciso que
identifiquemos também o que ocorre às dimensões intrapsíquicas e interpsíquicas dos
casais, a partir das transformações de sua relação com a sociedade. Como afirmam
Gomes e Levy (2010) “a conjugalidade é estabelecida numa teia geracional, carregada
de memórias transgeracionais” (p. 19). É por isto que os cônjuges da atualidade às vezes
se veem no confronto entre a expectativa social de indivíduos realizados em seus
projetos mais individuais e as inscrições psíquicas que nortearam a conduta da geração
anterior, quando tudo o que se esperava dos casais era que eles se adaptassem ao
formato de conjugalidade de sua época, onde tudo o que a sociedade esperava dos casais
era que eles assumissem o papel predefinido de ser marido e de ser esposa.
Isso nos conduz ao conceito de “matriz inconsciente” proposto por Puget e Berenstein
(1993), na qual são situadas as diferenças dos sexos e os lugares a que cada cônjuge
deveria ocupar. Daí muitas vezes o conflito entre o desejo por um novo modelo de
conjugalidade e as inscrições psíquicas que norteavam a conduta dos casais das últimas
gerações, conflito este muitas vezes expresso em sentimentos de culpa ao deixar de
ocupar alguns dos papéis que eram, até a última ou penúltima geração, ainda bastante
demarcados.
A fim de melhor compreendermos esse movimento do casal contemporâneo (melhor
dizendo, dos casais contemporâneos) e os possíveis conflitos daí decorrentes, podemos
aproveitar da proposta de Puget e Berenstein (1993) no que diz respeito aos parâmetros
definitórios do casal, que haviam sido originalmente descritos sob o intuito de
identificar as possíveis tipologias do par conjugal, e que, dentro do cenário
contemporâneo, observamos preservado no seu valor enquanto referencial para se
pensar o casal, em sua dinâmica e variabilidade, ainda que não mais no sentido de se
definir “normalidade” ou patologia (Donnamaria, Nascimento e Terzis, 2010).
O primeiro desses parâmetros é a cotidianidade, refletida numa estabilidade
temporal-espacial, caracterizada pelos intercâmbios diários, organizando o ritmo de
encontros e não-encontros do casal. Dizem os autores:
A estabilidade no vínculo pode ser semantizada de diferentes maneiras: como
vida [itálico dos autores], equivalente ao predomínio de Eros, se ao longo da
complexificação da identidade, o ritmo de estabilidade foi um sustentáculo para a
possibilidade do crescimento e a abordagem de situações novas. Mas também pode se
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impregnar de Tanatos e transformar-se em um equivalente de morte [itálico dos
autores], estabilidade cerceante, que no casal é registrada como tédio, aborrecimento (p.
7).
Este é também o primeiro parâmetro afetado pelas transformações dos valores da
sociedade. Torna-se tolerável que um casal viva sem o necessário compartilhamento
cotidiano de um espaço-temporal, no sentido de residirem sob o mesmo teto, ou de
conviverem mais à distância do que no compartilhamento de um mesmo espaço físico.
Torna-se tolerável à sociedade, e efetivo à vida de muitos casais, sem necessariamente
repercutir em conflito, e às vezes realizado até mesmo por opção. Mas é preciso cuidado
antes de pensarmos que se trataria de uma tendência a um novo paradigma.
Vou aproveitar do exemplo da experiência vivida por um dos casais participantes da
minha pesquisa de Mestrado, cujos vínculos originaram-se dos relacionamentos
mediados pela Internet, e que no início do relacionamento virtual encontravam-se
separados no espaço geográfico pela distância de seiscentos quilômetros.
O que ocorreu a este casal foi que após quase dois anos de relacionamento, já então
transformado em namoro, com alguns poucos encontros presenciais e com muitas horas
de namoro virtual, despertou-se o desejo de transformar a relação em casamento e ao
mesmo tempo a angústia frente à ideia de persistirem numa vida a dois à distância, em
função da carreira profissional que cada um havia conquistado. Até que um deles
conseguisse, então, um novo trabalho na cidade do outro, segundo relataram, a angústia
apenas se intensificou, a ponto de se tornar uma ameaça à continuidade do vínculo. Ou
seja, enquanto alguns casais optam por uma cotidianidade menos demarcada, outros a
mantém como uma das condições de sustentação do vínculo.
O segundo parâmetro é do projeto vital compartilhado, refletido na união do
casal em torno de realizações futuras. O primeiro projeto do casal seria, então, a
definição de um espaço-tempo vincular.
Outro importante projeto, apontado como paradigmático por Puget e Berenstein
(1993), recai sobre a criação dos filhos. Já no mundo contemporâneo, casais assumem
não tê-los e não desejá-los, ou desprivilegiam sua vinda em prol de outros projetos de
vida (Rios, 2007). Por outro lado, também podemos encontrar casais que, pressionados
pela nova ordem da felicidade individual, adiam um genuíno projeto parental até a
proximidade do fim do ciclo reprodutivo, tendo mais tarde por vezes que recorrer à
medicina reprodutiva para sua tentativa de efetivação, que em inúmeros casos, além de
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não atingir o objetivo esperado, conclui com o comprometimento do vínculo conjugal
(Nascimento, 2009).
O terceiro parâmetro recai diz respeito às relações sexuais. Num mundo onde a
reprodução humana deixa de significar necessária relação sexual, a sexualidade, que já
não estaria mais reduzida ao encontro físico e genital (Osório, 2010), pode surgir de
forma ainda mais independente dos objetivos da fecundação do que já se observou
acontecer quando da introdução da pílula contraceptiva. Mas isto também não
significaria a confirmação de um novo paradigma, ainda que encontremos casais que
dissociem por completo o contato genital do exercício de sua sexualidade.
O quarto parâmetro, a tendência monogâmica, que pressupõe o relacionamento
com um só cônjuge, em conotação de preferência, também é colocado à prova. Parece
que a sociedade de hoje teria se tornado mais tolerante à traição, mas ainda não se
poderia dizer que a sociedade ocidental estaria se tornando poligâmica.
E agora pensando no aspecto da “escolha” do parceiro, poderíamos perguntar: o
que leva um casal, no mundo contemporâneo, tão instável, tão estimulante à
individualidade, a unir-se em matrimônio? E por que não bastam características
objetivas apreciáveis (beleza, caráter etc) para que seja despertado o desejo da
formalização de uma união estável?
Spivacow (2005) diz que para um casal se encaminhar para uma forma de
relação institucionalizada, pesa fortemente a contribuição que o outro significa para o
equilíbrio pessoal e para a organização defensiva do eu (no sentido de não convocar os
aspectos da personalidade que a organização defensiva necessitou excluir), à diferença
do

que

ocorre

nos

relacionamentos

transitórios.

Ou

seja,

“escolhe-se”,

inconscientemente, no parceiro, aquelas características que não despertariam a pulsão
destrutiva para o eu e ainda aquelas que contribuiriam para reprimi-las melhor.
Com isto, poderíamos dizer que não teríamos, na atualidade, uma plena divisão
entre velhos e novos paradigmas. O que há é uma inédita oportunidade de
experimentação, por vezes geradora de ansiedade ou de sentimentos de culpa, por
motivos porventura pouco compreendidos, ou mesmo inconscientes.
Acreditamos que a conscientização deste processo poderá colaborar para que os
cônjuges que por ventura vivam estes conflitos possam se colocar menos vítimas de seu
próprio imaginário, e em condições de melhor aproveitamento do real prazer de suas
relações.
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2 - Um panorama da Psicoterapia Breve Familiar na Cidade de Sorocaba
Ione Aparecida Xavier
Gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite do Profº Drº Antonio Terzis e da
Doutoranda Cybele Moretto para participar desta mesa e ter o privilégio de poder
discorrer sobre o panorama dos trabalhos realizados que a UNIP vem desenvolvendo
com as famílias na Cidade de Sorocaba.
Como pioneira, a UNIP, através do ICH, vem formando psicólogos na Cidade e Região
e faz parte da missão da Universidade estar a serviço da pesquisa, ensino e extensão
formando profissionais que contribuam para o desenvolvimento do país e que,
sobretudo, estejam no mercado de trabalho aplicando seu conhecimento adquirido na
vida acadêmica a serviço do progresso da comunidade.
Nos últimos 8 anos, desde que formamos a nossa primeira turma de Psicologia o cenário
da cidade de Sorocaba e região tem mudado muito no que re refere aos valores de
promoção humana. Nesta mesa, por exemplo, nós temos a presença da presidente
Cybele Moretto que se formou na UNIP e hoje volta a casa não só como professoraorientadora de nossos estágios práticos, mas contribuindo na organização deste 1º
Simpósio da Associação Criança (que mantém parceria conosco) e do CEFAS.
É nesta perspectiva que gostaria de introduzir o tema da Psicoterapia Breve Familiar na
Cidade de Sorocaba, relembrando, inclusive, que a UNIP também é uma das únicas no
país que tem em sua grade curricular de graduação a preocupação em formar
profissionais para esta área tão desafiadora e necessária nos dias de hoje.
Há 21 anos trabalhando com a técnica da Psicoterapia Breve e a exatos 10 anos
implantando o trabalho na Universidade tivemos o prazer de acompanhar os primeiros
atendimentos realizados em família em Psicodiagnóstico grupal (2000) e em seguida
iniciarmos os trabalhos nas disciplinas de atendimento a famílias em (2001), totalizando
168 casos até o momento. O trabalho com famílias tem sido considerado complexo e
difícil tanto por parte dos profissionais que aprendem a desenvolver habilidades para o
trabalho em equipe e em grupo, colocando-se constantemente em cheque suas
competências tanto para as famílias que precisam estar implicadas com o atendimento
de modo que todos os membros queiram participar e que estejam motivados para a
mudança.
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Panorama dos atendimentos a família nos últimos oito anos

ANO

Nº ATEND.

ANO

Nº ATEND.

2002

16

2007

S/GRUPO

2003

S/GRUPO

2008

24

2004

39

2009

S/GRUPO

2005

32

2010

35

2006

22

Muito do nosso estilo de trabalho pode ser encontrado em Yoshida e Enéas (2005)
descrevendo as psicoterapias psicodinâmicas breves, que aponta o percurso da mesma
da perspectiva de autores internacionais e nacionais que ofereceram contribuições
relevantes para o desenvolvimento da teoria e da técnica.
Pautada na relevância de iniciativas como essa das autoras acrescida pela falta de
estudos na área é que percebemos a necessidade de divulgar os estudos na área da
Psicoterapia Breve Familiar, que realizamos Centro de Psicologia Aplicada UNIP de
Sorocaba.
O que temos percebido nos últimos anos é que as transformações sociais e culturais,
principalmente as relacionadas ao século XX, seguem um ritmo muito acelerado
colocando os profissionais da área diante de situações cada vez mais instáveis.
Gradativamente, os psicólogos se vêem em situações emergenciais que exigem que
aperfeiçoem suas práxis e possam apontar novas técnicas e instrumentos de trabalho
junto às famílias.
A modernidade nos impele a refletir cientificamente sobre questões comuns a todos
sobre que tipo de família nós queremos e que tipo de família nós temos. Famílias
tradicionais, famílias adotivas, famílias monoparentais, famílias de experiência
reprodutiva em laboratório, famílias virtuais, famílias homossexuais e multiculturais,
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famílias violentas constituem um reflexo do avanço tecnológico, que em nosso trabalho
ainda não conseguimos computar qualitativamente.
Seguimos a mesma técnica de Mito (1996), em seu trabalho delineando o atendimento
breve infantil, aplicando-a ao grupo familiar e temos encontrado bons resultados,
sobretudo no que prega sua escola em termos de amplitude de um trabalho breve para os
casos que teoricamente não seriam indicados à Psicoterapia Breve.
Temos como referencial teórico uma visão psicodinâmica, partindo das concepções
teóricas de base psicanalítica com a sistêmica para desenvolvermos um olhar amplo e
complexo considerando as particularidades de cada grupo familiar.
Consideramos o tipo luto, identificação projetiva, transferência e contratransferência e
propomos como técnica a Psicoterapia Breve, o estabelecimento de uma boa aliança
terapêutica, inclusão de todos os membros do grupo familiar, com objetivos
estabelecidos com o cliente (todo o grupo), foco, estratégia e avaliação final do trabalho
junto ao cliente (todo o grupo).
Ainda propomos caminhar com todos os membros da família rumo à resolução do
conflito que impede que as interrelações fluam objetivando uma individuação.
Procuramos livrar os membros (filhos ou um dos cônjuges) de possíveis projeções que
estejam impedindo esse processo.
Nosso olhar também vem de encontro com o pensamento sistêmico proposto por
Vasconcelos (2005), considerando a complexidade do trabalho com o grupo familiar e a
intersubjetividade do profissional em relação ao fenômeno.

PROCEDIMENTO:
As famílias são atendidas no próprio CPA (quando têm a possibilidade de vir) ou em
seu domicílio (quando impedidas por alguma razão econômica e/ou emocional).
As entrevistas são realizadas por 3 estagiários terapeutas: um observador (que anota o
comportamento não verbal) e dois co-terapeutas (que intervêm junto à família), sendo
que um deles grava a sessão.

ESTRATÉGIAS:
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Pode ocorrer de um atendimento seguir do início ao fim com todos os membros
participando juntos do processo (situação estável)
Pode ocorrer, durante o processo a necessidade de trabalhar os subsistemas
(casal/responsáveis, filhos, uma figura parental e o(s) filho(s), mãe e pai em separado),
objetivando livrar os subsistemas de possíveis projeções maciças (situação flutuante).
Pode ocorrer de trabalharmos o lado cognitivo saudável consciente ou trabalharmos o
lado operacional concreto dos membros da família com intervenções injuntivas ou de
orientações para a resolução do problema. (situação eletiva)
Casos específicos em que se constata uma não predisposição para a mudança no caso de
casais ou de algum membro da família, caracterizando sua resistência à aderência ao
atendimento são orientados e dispensados.(situação adversa)
METODOLOGIA:
O atendimento só se inicia quando todos os membros se comprometem e desejam
participar do atendimento.
O uso de instrumentos pode ser necessário e dependendo do caso, pode-se utilizar escala
Xavier, 1999 (EAPGF) ou Entrevista Familiar Estruturada Féres-Carneiro, 1996. (EFE)
O terapeuta em Psicoterapia Breve Familiar, pode utilizar inicialmente EFE em casos de
famílias que se apresentam inicialmente resistentes ao atendimento, pode seguir um
roteiro de perguntas iniciais para os pais e para a suposta criança envolvida(o) na sua
problemática, podendo avaliar o nível de adaptação da família em cada item da EAPGF
e o nível de mecanismos defensivos envolvidos naquele contexto.
Sugerimos a aplicação da EAPGF com valor diagnóstico e prognóstico em casos de
trabalho com psicoterapia breve familiar, pois as concepções teóricas com os quais
trabalhamos encontram-se diluídas na escala e podem ser observáveis através das
entrevistas iniciais com o casal/família.
O follow up é sugerido sempre na etapa final do atendimento que deve variar entre 6 a
12 sessões.
Gostaríamos de suscitar o interesse em alguns profissionais que querem seguir
construindo uma nova realidade em nosso fazer psicológico a partir das experiências em
Psicoterapia Breve Familiar que desenvolvemos na cidade nos últimos anos. Uma
diferença em nosso trabalho é que propomos que o mesmo pode ser realizado em
domicilio ou não, contanto que todos os membros da família estejam envolvidos no
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processo e se sintam co-responsáveis pela dificuldade apresentada pelo grupo familiar
ou um de seus membros.
Nesta perspectiva ainda há muito a fazer, considerando-se que o trabalho com a família
nos remete à possibilidade de um trabalho de cunho social envolvendo a rede de apoio
do entorno.
Trata-se de um trabalho que pode envolver a necessidade de um olhar conjunto
interdisciplinar, sobretudo, voltado para os interesses da comunidade, considerando que
a família é apenas um micro sistema e que está inserida num macro sistema e que possui
características particulares enquanto grupo na sociedade.
Exemplo de um caso clínico de atendimento domiciliar
Identificação dos sujeitos
A família é constituída pelo pai I. de 37 anos, da mãe D., 39 anos e três filhos: A. (o
mais velho) de 14 anos, H. de 11 anos e A. de 07 anos. Os pais estão desempregados e a
família vive com renda de seguro-desemprego e auxílio da família extensa, embora o
pai tenha emprego à vista.
Genetograma:
*I

*

D

Dependência Química

O Pai encontrava-se desempregado e sua escolaridade – Ensino Médio Incompleto
A Mãe encontrava-se desempregada e sua escolaridade – Ensino Técnico
O filho mais velho A. é Estudante, cursando a 8ª série do Ensino Fundamental
O filho do meio é estudante, cursando a 6ª série do Ensino Fundamental
O filho caçula é estudante, cursando a 2ª série do Ensino Fundamental
Motivo
A família procura por atendimento para tentar uma readaptação familiar ao retorno do
pai após sua saída da terceira internação por desintoxicação.
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História pregressa
A Família R. foi encaminhada para Psicoterapia Breve Familiar pela área de
Psicodiagnóstico Interventivo, por onde passou o filho menor de 07 anos, no segundo
semestre de dois mil e nove.

Apresenta um histórico de dependência química e

violência por parte do pai.
A mãe procurou o Centro de Psicologia Aplicada por conta própria, enquanto seu
marido estava internado em recuperação de uma dependência química, fato ocorrido em
setembro de dois mil e nove. Disse que seus filhos sempre presenciaram a agressividade
e reações negativas do pai após uso de substâncias químicas entorpecentes e álcool.
Segundo a mãe, os meninos sentem a presença do pai e acha que a família está
desorganizada, não há regras e os comportamentos são agressivos, todos brigam, não se
entendem.
Apenas o pai havia passado por atendimento psicológico em grupo durante sua
passagem nas clínicas onde esteve internado e o filho menor também havia passado pela
experiência, no ano anterior, no CPA. Os demais nunca tinham passado por atendimento
psicológico.
Fragmentos do processo
O atendimento familiar aconteceu em duas etapas; no primeiro e no segundo semestre
de 2010 sob o referencial teórico da psicodinâmica.
As ferramentas utilizadas durante as sessões foram gravador, caneta e papel para
anotações da observadora (Co-Terapeuta).
O trabalho teve início no dia 25 de março de 2010 com entrevista inicial com a família
(Triagem), a fim de deixá-los trazer os motivos pelos quais os fizeram procurar
atendimento, bem como para começar a levantar dados, começar a compreender a
dinâmica da família e a queixa manifesta.
As apresentações habituais foram feitas e D. e I. falaram sobre como veio ao
atendimento, por que e o que esperavam. Depois, pela professora-orientadora foi
apresentada a forma de trabalho do psicólogo na clínica-escola (Centro Aplicado de
Psicologia – UNIP), compartilhando que a Psicoterapia Breve Familiar é um processo
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que visa à compreensão e intervenção daquilo que ocorre com a família durante a
terapia com as estagiárias.
Foi enfatizado que todos fazem parte ativa do atendimento e que tanto as informações
por eles fornecidas como os atendimentos ininterruptos da família são essenciais para o
andamento do processo. Também foi explicado sobre os possíveis atendimentos
domiciliares que poderiam ser realizadas ao longo do processo, se houvesse interesse e
disponibilidade da família e estagiárias.
O dia, horário, e a questão do sigilo e de faltas injustificadas, foram conversados com a
família, bem como deixado o espaço aberto para que eles falassem se compreenderam
tudo o que havia sido dito ali e se concordavam com o apresentado e se haviam dúvidas
ou perguntas.
D. trouxe como queixa que I. acabara de sair de um processo de internação e os papéis
estavam invertidos na casa, que eles precisavam se readaptar ao pai. I. falou que queria
qualidade de vida para a sua família, mas os meninos não se manifestaram neste
primeiro momento.
No segundo encontro a família não compareceu por questão econômica, entraram em
contato dizendo que não teriam condições financeiras para comparecerem à clínicaescola.
O terceiro encontro ocorreu ainda na clínica-escola e a família chegou atrasada e
justificou que se enganaram quanto ao horário, que foi reforçado. Neste encontro os
filhos falaram mais, trouxeram como principal questão a tarefa doméstica, um dos
motivos de desentendimento da família. Foi proposto que estes se organizassem, mesmo
que por escalas.
Na semana que seria o quarto atendimento a família também faltou, justificando que A.(
o filho mais velho), passaria por uma cirurgia.
A quinta sessão a família não compareceu, nem justificou a ausência.
Da sexta até a oitava sessão a família não compareceu por questões financeiras, motivo
pelo qual iniciaram os atendimentos domiciliares.
Avaliando o motivo das faltas que se deram pela condição financeira da família, as
estagiárias terapeutas decidiram iniciar os atendimentos domiciliares de comum acordo
com a família, o que ocorreu em uma cidade vizinha. Colocou-se como condição para
os atendimentos que o pai deveria estar sóbrio e que seria indispensável a presença de
todos os membros da família, ou seja, pai, mãe e filhos.
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A nona sessão se deu na casa da família que era própria e muito simples, ainda com
cômodos para serem acabados, constituindo-se de sala (onde os meninos dormiam)
quarto (onde o casal dormia) e cozinha. Foram retomados os vínculos e o contrato
terapêutico, sendo que neste atendimento a principal questão foi a recaída do pai nas
drogas e que A. (o mais velho) ficou mais agressivo. D. disse que estava muito difícil a
convivência familiar e que sua reação com a recaída do marido foi diferente, estava teve
mais paciência e foi mais acolhedora.
No décimo atendimento a família se apresentou mais harmônica e todos se mostraram
mais eufóricos, pois os pais, I. e D. tinham recebido propostas de emprego e adquirido
uma moto para realização das atividades empregatícias. Realizou-se uma atividade com
a família, demonstrando uma linha do tempo com as idades de todos e cada um falou do
que podia fazer, o que a idade lhe permitia, a fim de que todos pudessem reconhecer
suas capacitações e limitações. Todos participaram e se envolveram na atividade que foi
muito produtiva. A partir desta sessão houve a divisão do tempo da terapia em familiar
e de casal. Na terapia de casal I. e D. trouxeram da dificuldade sexual que estão
enfrentando, que não conseguem se acertar nesta área, visto que D. possui trauma por I.
já ter forçado relações com ela.
Este que seria o décimo primeiro atendimento D. entrou em contato dizendo que I. tinha
viajado e não sabia se este chegaria para a terapia, visto que até o presente momento não
havia se comunicado com a família.
Na décima segunda sessão a família estava meio dispersa, pois estavam chateados pela
atitude do pai. Os filhos foram os que mais falaram neste atendimento, se queixando da
atitude da mãe ao longo das suas semanas passadas. D. estava chateada com o marido,
visto que este, segundo ela, não havia entrado em contato e não “levou em
consideração” (sic) seus sentimentos. I. disse que estava mal, pois a esposa não confiava
nele e que ele estava em São Paulo tentando resolver problemas de sua habilitação e
sabia que a mulher não concordaria que ele ficasse mais que o combinado na cidade. Na
terapia de casal I. e D. não estavam em muita sintonia pelo ocorrido, mas puderam falar
sobre o que estavam sentindo naquele momento.
No décimo terceiro atendimento foi proposta uma atividade sobre violência com a
família. Foi abordado o tema, todos se expressaram sobre tipos de violência sofrida e
ficou uma folha para que todos pudessem relatar atos cometidos, tendo que ficar sem
fazer algo que gostassem em função disto. A família também trouxe questões familiares
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cotidianas, apontando a difícil convivência com H., uma vez que este quer acompanhar
o irmão mais velho que não concorda com sua presença. Na terapia de casal I. e D.
estavam em sintonia, relatando que por estar menstruada D. fica mais descontraída com
o marido e este disse que compartilha de momentos carinhosos com a esposa, é o
período do mês que mais se dão bem.
Na décima quarta sessão, recolhemos a atividade deixada no atendimento anterior e
propusemos que eles falassem sobre os sentimentos sentidos quando praticaram atos de
violência contra os demais membros da família. Esta atividade não teve muito efeito,
pois a família se apresentou conflituosa. Os filhos permaneceram mais calados que os
atendimentos habituais e o casal discutiu, aos gritos, durante toda a sessão. A discussão
foi retomada na terapia de casal, onde I. e D. se emocionaram várias vezes e
mencionaram separação.
A décima quinta e última sessão foi uma avaliação do período terapêutico, onde os
membros da família puderam expor suas visões e mudanças ocorridas ao longo do
tratamento, bem como ouviram a devolutiva das estagiárias que os deram alta. Na
terapia de casal I. e D. também falaram que foi importante, embora curto o período em
que tiveram esse espaço para falar deles e retomaram a fala das estagiárias do
fortalecimento do casal para a se situarem na dinâmica da família.
Análise
A Terapia Familiar Breve vivenciada com a Família R. teve como um de seus objetivos
a inclusão da família no tratamento de recuperação do dependente, visto que I. estava
retornando de internação de desintoxicação e também pela readaptação da família ao
novo contexto.
As intervenções familiares voltadas para o aspecto da dependência química tiveram um
modelo sistêmico, considerando em torno da doença familiar, buscando compreender e
apontar a reconstrução do vínculo emocional entre pais e filhos, restabelecendo o canal
de comunicação entre ambos. (Matos; Pinto & Jorge, 2008)
Desde o primeiro contato com a família dialogou-se as dificuldades em se trabalhar
questões trazidas por eles, que seriam priorizadas a conscientização dos ciclos de
violência vivenciados.
Para Matos; Pinto & Jorge (2008), as famílias que lidam com dependentes químicos
sentem-se envergonhadas e culpam tanto a si como aos outros pelo abuso de substâncias
em suas famílias. Contudo, acredita-se que a despeito dos padrões disfuncionais que
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acometem essas famílias, elas são intrinsecamente saudáveis, competentes e podem, se
orientadas, desenvolver formas assertivas de lidar com o problema da dependência e,
consequentemente, melhorar a qualidade da relação familiar.
Neste primeiro momento, o acolhimento foi o momento em que a terapeuta,
inicialmente pela supervisora, iniciaram o vínculo com a família ao fazer um bom
rapport, construindo assim uma relação de confiança mútua.
A perspectiva de punição foi percebida, a princípio, pelas atitudes expressadas pelos
filhos A.(mais velho) e H. que demonstravam não querer estar ali, ficando quietos e não
participando da sessão. Os pais disseram que eles questionaram não serem “(...) loucos,
para se tratarem com psicólogo” (sic). Quando questionados se gostariam de se coresponsabilizarem pelo atendimento, eles confirmaram o interesse.
O objetivo nos momentos iniciais foi o refletir sobre o contexto social no qual a família
estava inserida, buscando dados sobre o cotidiano, a cultura e o modo de vida familiar.
Foi exposta claramente ao grupo a dificuldade que seria da aderência do mesmo ao
tratamento, considerando-se as temáticas que seriam trabalhadas da violência e da
dependência. Pode-se orientá-los quanto a instabilidade do contexto em questão, bem
como das possíveis recaídas e o nosso papel de não estar ali para julgá-los ou dizer o
que era certo ou errado ao longo do tratamento, mas apoiá-los na tentativa de mudança.
Ancoramo-nos em Fernandes & Crepaldi (2008), que acreditam que toda primeira
consulta seria o momento de se obter uma melhor compreensão a respeito das dinâmicas
familiares a partir do pensamento sistêmico, que amplia a compreensão sobre os
sistemas humanos e sobre os padrões interacionais que mantém a estabilidade do grupo,
a pensar das constantes mudanças que podem ser observadas.
Conflitos como o do filho mais velho A. surgiram ao expressar seu embate com o pai,
não o aceitava de volta, chegando a falar que o pai era “um monstro” (sic).
De acordo com Matos, pinto e Jorge (2008) os principais sentimentos da família que
convive com dependentes são: raiva, ressentimento, descrédito, dor, impotência, medo
do futuro, falência, desintegração, solidão diante do resto da sociedade, culpa e
vergonha pelo estado em que se encontram.
Tais sentimentos se evidenciaram na última atividade do semestre proposta e realizada
pela família, em escrever os sentimentos vividos ao praticar atos de violência. Por parte
dos filhos A., H. e A. surgiram os sentimentos de raiva, culpa, ódio, vingança. Os pais
D. e I. acrescentaram os sentimentos de impotência e medo.
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Houve uma pausa por questão financeira da família e os atendimentos foram retomados
em domicílio.
De acordo com Grilo (2006), o domicílio é o contexto e o local privilegiado para o
psicólogo intervir, já que fornece várias indicações que poderão levar à compreensão
dos sintomas e do sofrimento da família. Este contexto sugere, acima de tudo, uma fonte
de segurança e uma possibilidade de autonomia, mudança e auto-estima.
Na residência da Família R. percebeu-se que todos os integrantes participaram mais
ativamente das intervenções e atividades propostas, em vista da experiência na clínicaescola. Também, observou-se que estes se sentiram mais à vontade pelas posturas
adotadas como o I. que se deitou na cama no último atendimento, e pelo filho mais novo
A. que ficou sentado no chão em diversas sessões.
No domicílio consegue-se perceber a dinâmica familiar de forma mais precisa, bem
como todos os aspectos que possam parecer insignificantes, mas que poderão ter um
elevado grau de importância, e que raramente apareceriam no contexto institucional.
(Grilo, 2006).
Ao longo dos atendimentos, observou-se que o que mais afligia os membros da família
era uma possível recaída do dependente. Situação que ocorreu no intervalo dos
atendimentos e foi abordado na primeira sessão domiciliar. I. disse que a reação da
família, em especial de D. foi diferente e que desta vez houve apoio e compreensão, ao
contrário das ocorrências passadas.
Nesse momento, nossa tarefa como terapeutas foi, portanto, auxiliar a família a
desconstruir sua própria narrativa, a partir de uma percepção diferenciada dos fatos que
vivenciou. Foi reforçada a questão do potencial de sobriedade de I., bem como a
conscientização dos demais membros de possíveis novas recaídas e da importância do
apoio deste frente à doença do pai e marido.
Na maioria das sessões foram trazidas, novamente, questões seculares e cotidianas da
família como as tarefas domésticas e a dificuldade no relacionamento. Contudo, pouco a
pouco, foram notadas pequenas mudanças de atitudes e nas relações como, por
exemplo, no tratamento e direção da atenção do filho mais velho A. para com o pai.
Segundo Fernandes e Crepaldi, (2008), as famílias apresentam alguns avanços que
merecem destaque, quando em terapia, principalmente no que diz respeito ao
atendimento a famílias vitimadas pela violência. O primeiro deles é a percepção e a
ênfase nos recursos da família, naquelas relações que ainda apresentam momentos
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saudáveis e possibilitam segurança e bem estar. Essa percepção “otimista”
despatologiza as situações que são apresentadas no contexto terapêutico e oferece à
família novas possibilidades de perceber o mundo e de transformar seus padrões
interacionais, possibilitando assim uma nova forma de relacionar-se com o outro.
Foram propostas atividades e dinâmicas concretas que possibilitassem a visão dos
membros da família, suas capacitações e limitações. Assim, percebeu-se que a família
dispõe de recursos para lidar com seus problemas cotidianos e são capazes de observar
as diferenças e semelhanças entre seus membros, embora, em alguns momentos tudo
parecesse difícil e complicado.
A partir do que era apresentado pela família, foram feitos questionamentos,
esclarecimentos e pontuações, enfatizamos tais recursos e mostramos indícios das
relações apresentadas na terapia que foram muito positivas ou de quando as relações
consideradas como um problema não era um problema, como, por exemplo, na divisão
das tarefas da casa.
Pudemos perceber que, em relação aos estressores familiares, foram relatadas agressões
físicas e, principalmente, psicológicas. Para Fernandes e Crepaldi (2008), crianças
geralmente são vítimas indiretas das agressões físicas que ocorrem no lar, seja no
âmbito físico e/ou emocional e, quando se dá a ocorrência do abuso com a mãe, o risco
para que ele ocorra com a criança é aumentado, bem como pode ser um preditor de
problemas de comportamento. A combinação do abuso de crianças e da violência
doméstica é particularmente danosa.
Frente a essas observações, foram trabalhados os ciclos de violência vivenciados na
família com esclarecimentos e pontuações, motivando o grupo a romper o ciclo, em
uma constante vigia mútua, bem como com atividades que se mostraram produtivas,
envolvendo a atenção e participação de todos da casa.
Com isso, consideramos, ao longo de todos os atendimentos de fundamental
importância que todos os problemas relatados fossem alvo de reflexão, tornando
possível construir uma práxis terapêutica realmente efetiva, mesmo que em pequenas
proporções, breve na comparação com os atendimentos tradicionais e que buscasse
interromper, de fato, o ciclo de violência nas relações familiares.
No entanto, na sessão anterior ao encerramento, observou-se que a família aparentava
apatia ao atendimento e que as relações pareciam estar rompidas ou não estabelecidas.
Em concordância com Fernandes e Crepaldi (2008), que casos em que a violência é uma
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constante nas relações familiares, essa atitude pode ocorrer como uma revitimização na
família e seus vínculos poder se mostrar bastante fragilizados.
Mediante discussões houve um grande mal estar provocado pela violência, se
mostrando tão intenso, que pôde ser algo compreendido como insuportável, que pôs em
risco a estabilidade e segurança do mundo construído pelos integrantes da família. Por
duas vezes, I. saiu da sala, os meninos fizeram piadas e D. foi irônica. Segundo
Fernandes e Crepaldi (2008), existem ainda alguns truques comunicacionais que podem
criar obstáculos ao registro do mal-estar, amenizando-o, tais como chistes, piadas e
eufemismos, como ocorreu com as crianças no atendimento.
No que tange as consequências para os filhos, pudemos observar, que a dinâmica
familiar vivida pode causar impactos no desenvolvimento das crianças e adolescente em
questão. A existência de conflitos também se fez presente com as brigas, dificuldades
no relacionamento familiar e agressividade.
Durante o período de terapia, foi observado alguns aspectos não verbais que ofereceram
valiosas indicações sobre as relações familiares como as posições assumidas nos sofás e
bi-cama, onde e como se sentaram, agendas e relações comunicacionais, quem falou
com quem e sobre o que, quem falou por quem, quem se manteve em silêncio e em que
momentos o silêncio foi mais intenso. Estas observações relatadas pela co-terapeuta,
como os movimentos corporais e as expressões verbais, necessidade do casal de ser
atendido em separado durante o processo (o que aconteceu no quarto do casal pela falta
de espaço na casa que era pequena) puderam indicar envolvimento e um certo o grau de
confiança que os membros da família, em especial os pais, depositaram no processo
terapêutico.
Em relação à terapia familiar, de maneira geral, observou-se as características de cada
componente deste contexto, possibilitando um entendimento mais ampliado do
fenômeno “violência intrafamiliar”.
Sendo assim, o contexto social do abuso foi caracterizado por apresentar aspectos iguais
ou semelhantes aos sistemas de gênero e sistemas autoritários, em especial as ideias que
fundamentam e justificam as práticas violentas e que são compartilhadas,
conscientemente ou não, por todos os membros envolvidos. (Fernandes e Crepaldi,
2008)
Apesar dos aspectos transgeracional, genético e social de risco que os filhos vivem neste
contexto (filhos de dependente de álcool e substâncias psicoativas), apresentaram-se até
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o momento bem adaptados e com boa capacidade reflexiva que pudessem livrá-los de
qualquer tipo de possível identificação projetiva de modo a contribuir terapeuticamente
com o seu desenvolvimento.
Foi proposta uma terapêutica que enfatizasse as relações ao invés do indivíduo isolado e
a-histórico. Para compreender os problemas relacionados ao sofrimento psicológico foi
necessário, também, trabalhar as relações que os indivíduos estabeleceram com o
contexto no qual estão inseridos, uma vez que suas subjetividades são constituídas a
partir da intrincada relação entre organização biológica e rede de determinações sóciohistóricas. (Fligie, Fontes, Moraes e Piayá, 2004)
Ao longo do processo, corroborando diversos outros estudos, ficou evidenciado que o
grupo familiar deve ser visto e tratado como uma das “peças-chave” no processo de
recuperação em dependência química podendo contribuir para a melhora das relações
familiares, aumentando a possibilidade do dependente motivar-se a iniciar e manter-se
em tratamento e sóbrio. (Matos, Pinto e Jorge, 2008)
Os mesmos autores também dissertam sobre o apoio familiar como sendo vital para a
reestruturação do dependente químico, já que, tanto o processo de adoecimento quanto a
recuperação interfere na dinâmica familiar, fazendo-se necessário algum tipo de
orientação ou de apoio a estas famílias.
Nossa tarefa foi de colaborar com a família para que ela pudesse se conscientizar de sua
dinâmica e, a partir disso, se motivasse às mudanças na sua maneira de descrever as
situações experienciadas, de forma que o foco das conversações passasse a ser a
solução, a saúde e não o problema ou a patologia, o que foi demonstrado e verbalizado
na última sessão de avaliação do processo terapêutico por todos da Família R.. (Fligie,
Fontes, Moraes e Piayá, 2004)
Conclusão
Em suma, a família R. que vivencia e vivenciou a violência pôde ser escutada
empaticamente, com respeito e sem parcimônia ou alusão de qualquer julgamento moral
sobre seus comportamentos.
Além disso, pôde ser despertada para suas qualidades e para as possibilidades de
superação do sofrimento, enquanto grupo, podendo ocorrer aí uma mudança,
considerando-se as partes e o todo de uma forma responsável e reflexiva sobre as
diferenças e o modo de se organizar como familiar. Em exemplo concreto foi o filho
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mais velho ao final do processo reconhecer o pai no grupo de uma forma mais amena do
que no início podendo chamar-lhe de pai.
Enfim, o processo de Psicoterapia Breve Familiar vivido com a família R. resultou em
alta dos atendimentos domiciliares, deixando aberto ao grupo a possibilidade de retornar
o atendimento em família na clínica-escola (Centro de Psicologia Aplicada – Unip –
Sorocaba) no semestre seguinte para avaliarmos suas reais predisposições e motivações
para mudança.
Desfecho do caso
No semestre seguinte a família procurou pelo atendimento espontaneamente e levou a
termo o processo com mais 11 encontros. Ao final, pai e mãe e filho mais velho
estavam trabalhando, embora ainda não conseguissem planejar os gastos das despesas
diárias de modo equilibrado. A mãe recebeu uma herança de família e todos, de comum
acordo já planejavam aumentar a casa onde moram de modo que os filhos tivessem o
seu quarto. A família está consciente e admite que ainda precisa de ajuda psicoterápica
para seguir no processo de mudança, embora tenha recebido alta.
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3 - SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: EXPERIÊNCIAS NA
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA
Liliana Moreira Beirigo
É de grande relevância os debates voltados para Saúde Mental da Infância e
Juventude.
As diretrizes que embasam a proposta de atenção à saúde mental, são as que
regem as intervenções preconizadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde):
Universalidade, Integralidade e Equidade.
Dentro desta perspectiva a Associação Pró Reintegração Social da Criança, vem
atendendo crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 04 a 14 anos de
idade, portadores de diversos tipos de transtornos mentais como: Transtornos Afetivos,
Transtornos Emocionais e de Comportamento, Transtornos do Desenvolvimento da Fala
e Linguagem, Transtornos de Ansiedade, Transtornos Alimentares, Transtornos de
Conduta: Desafiador e Opositor, Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, entre
outros.
A Associação Criança é uma instituição filantrópica, atuando no município de
Sorocaba-SP desde 1976. No momento nosso atendimento é realizado em 3 unidades:
Ambulatório (Oficina Terapêutica) voltado para os casos leves e moderados, CAPS i
(Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência) Associação Criança e
CAPS i Zona Norte, atendimentos dos casos graves.
Os atendimentos estão fundamentados pela atual Política de Saúde Mental,
alicerçada pela portaria 336/02 do Ministério da Saúde.
Não podemos esquecer que as ações para esta clientela devem estar pautadas
também pelas legislações em vigor: ECA/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
LOAS/93 (Lei Orgânica de Assistência Social) e Lei da Reforma Psiquiátrica/01.
O modelo de atendimento, não deve ser único para todas as crianças e
adolescentes,

por

isso

a

importância

de

propormos

projetos

terapêuticos

individualizados, sendo estes, pensados por toda equipe técnica; reconhecendo-os em
seus diversos espaços de pertencimento, como na família, na escola, em seus grupos
sociais e na comunidade onde estão inseridos.
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O tratamento na Associação Criança é efetivado por um pensar de uma nova clínica,
voltada para a saúde enquanto qualidade de vida do sujeito na sua singularidade, com
uma visão biopsicossocial. Para tal estabelecemos contatos intersetoriais em parceria
com a Assistência Social, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Educação, Esporte,
Cultura, ONGs e também iniciativas privadas.
O atendimento baseia-se principalmente na atividade lúdica que conforme
Winnicott (1982, p.163) “o brincar propicia o desenvolvimento de contatos sociais.”
Pensando no diferencial do trabalho com crianças e adolescentes, necessitamos de
dispositivos para uma melhor escuta de seu sofrimento mental. Sendo assim, a atividade
lúdica é uma forma de comunicação e elaboração dos sentimentos que possibilita
melhor expressão dos conflitos existentes e também é um facilitador para a interação
entre os profissionais de saúde e as crianças e adolescentes.
Outro foco de nosso trabalho está voltado para família, esta pensada também de
forma ampliada, pois nos deparamos com os novos arranjos familiares, que a sociedade
contemporânea vem apresentando.
Compreender a funcionalidade das famílias nos ajuda a pensar a criança e o
adolescente inseridos em um cotidiano que pode propiciar as melhoras ou acentuar os
sintomas apresentados.
Os pais e/ou cuidadores, chegam com grande ansiedade em nosso serviço,
buscando repostas imediatas para tamanha inquietação de seus filhos e sentimento de
impotência e algumas vezes até culpa pela doença do filho.
Em alguns casos a doença torna-se um novo membro da família, onde pacientes
e cuidadores podem ter ganhos secundários. Camargo Jr (2005) relata que a doença
acaba adoecendo a família e as relações familiares. Portanto, devemos estar atentos à
escuta e ao acolhimento das angústias, dúvidas, fantasias e expectativas da família.
Neste caso a intervenção profissional extrapola o patológico e percebemos
estressores externos capazes de influenciar no prognóstico das crianças e adolescentes.
Fatores socioeconômicos, culturais e ambientais são determinantes das condições de
vida e saúde.
Compreender a saúde mental como “um estado de completo bem-estar físico,
mental e social” (OMS-2001) é decodificá-la nas mais variadas expressões da questão
social, como falta de moradia, escasso saneamento básico, baixa renda, alimentação
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precária, educação insuficiente, violência doméstica, falta de acesso a bens e lazer e
entender que esses fatores interferem no processo saúde-doença.
Trabalhamos com uma equipe multidisciplinar com intervenções interdisciplinares, que
nos possibilita a visão de totalidade do paciente, sem perder a especificidade do saber de
cada profissional, por isso que a atuação em conjunto faz a diferença.
Nossa intervenção foge dos modelos assistencialista que não reconhece a função
da família como protagonistas de suas ações frente ao tratamento do filho e detem para
a equipe técnica o saber e o poder decisório de apresentar soluções e iniciativas.
Fomentamos que cuidadores percebam a Associação Criança como espaço
potencializador, que lhe favoreça a tomada de decisão em relação aos cuidados
necessários com crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais.
Segundo dados da OPAS – Organização Pan Americana da Saúde, em pesquisa
realizada em 2001, mais de 90% dos países não têm políticas de saúde mental que
incluam crianças e adolescentes.
No Brasil, existem atualmente 105 CAPS i, sendo 24 localizados no estado de
São Paulo e 3 no município de Sorocaba-SP. Podemos dizer que esse número é
insuficiente, mas devemos reconhecer que a portaria 336/02 do Ministério da Saúde foi
um marco para saúde mental. Porém, ela foi formulada nos moldes de atendimento para
adultos, onde estabelece procedimentos que, por um aspecto, são norteadores das ações
por outro, cristalizam os fatores burocráticos dificultando ou inviabilizando novas
formas de atenção voltadas para especificidades e necessidades do público infantojuvenil.
Também precisamos da ampliação de estratégias de atendimento na Atenção
Básica, para que não sejam somente meros identificadores de transtornos mentais em
crianças e adolescentes e pautando suas ações apenas em encaminhamentos para
ambulatórios e CAPS i. A saúde mental também deve ser tratada e prevenida no
território.
Para a efetivação de uma política em saúde mental “Falta-nos reflexão, pensar,
precisamos do trabalho de pensar, e parece-me que, sem idéias, não vamos à parte
nenhuma” (José Saramago).
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4 - Contribuições da psicanálise às práticas educativas: o conceito de transferência
Autora: Ms. Delia Maria C. De Césaris

Frente aos fenômenos culturais de nossa época podemos nos perguntar quais
são as contribuições que a Psicanálise pode nos oferecer para sua compreensão e
interpretação. A Psicanálise mudou o conceito que se tinha do homem ao propor a
existência de processos psíquicos inconscientes e, com isto, produz uma espécie de
“revolução antropológica”1 (Assoun, 2003) que afetou notavelmente a noção de Cultura
na contemporaneidade. Hoje, não pode se prescindir do olhar e da escuta psicanalítica
para pensar a posição de cada um de nós como protagonistas e fazedores de cultura.
Embora isto seja um fato facilmente comprovável, a articulação da Psicanálise e as
Ciências Sociais ou a Cultura, especificamente a Psicanálise e a Educação, não deixa de
nos provocar múltiplos interrogantes: tratar-se-ia de uma simples aplicação de um
campo sobre outro? Tratar-se-ia da contribuição da Psicanálise às Ciências do homem e
da cultura, tal como o formulara o mesmo Freud? Qual o lugar que estes problemas
ocuparam no trajeto fundacional da Psicanálise?
Não pretendo desenvolver as respostas a cada uma destas questões, mas sim,
alinhavar algumas reflexões que nos aproximem ao núcleo de nossas preocupações
atuais: em que a psicanálise contribui para pensar e encontrar soluções aos graves e
complexos problemas que nos propõe a educação e o exercício de sua prática.
Freud, ao “descobrir” o inconsciente, “conquistou” para a psicologia, para a
antropologia, para a psiquiatria, para a educação, em fim, para as ciências do homem,
um conceito chave. Embora ele colocasse a Psicanálise dentro da família das “ciências
naturais”, fundando-a de acordo com seu “espírito de rigor”, não deixou de sublinhar a
contribuição da nova ciência para as chamadas Ciências Humanas ou do Espírito,
inscrevendo no “saber social” o efeito de revelação do saber do inconsciente.
Assim, a Psicanálise, seria como diz Paul-Laurent Assoun, uma espécie de
Jano bifronte, um de cujos rostos olha para a 'psique' e o outro para as ciências da
Cultura. Esta metáfora pode ser encontrada no coração da teoria freudiana do coletivo
(Assoun, 2003).
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Se fizermos um percurso pela obra freudiana, veremos que a fundação da
Psicanálise aparece, em primeira instância, como um saber sobre o funcionamento
psíquico, como uma terapia do mal-estar e como pesquisa, para depois, em outro
momento, produzir um encontro com os problemas da Cultura. Encontramos nessa
vertente textos como Totem e Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, O Malestar na Cultura, Moisés e a Religião Monoteísta, dentre outros que versam sobre
antropologia social, mitologia e história das religiões. Em Psicologia das Massas e
Análise do Eu2 (1921), Freud afirma que a diferença entre a Psicologia Individual e a
Psicologia Social perde nitidez se se a analisa mais a fundo. A Psicologia individual
estuda o ser humano em sua singularidade e os caminhos pelos quais cada sujeito busca
satisfazer suas moções pulsionais; mas nunca pode prescindir dos vínculos com os
outros. Em sua vida anímica o outro conta como modelo, como objeto, como auxiliar e
como inimigo. Afirma que, no sentido mais lato e legítimo, toda Psicologia Individual é
Psicologia Social e que nas relações do indivíduo com os outros, todos os vínculos
estudados pela Psicanálise têm direito a reclamar que sejam considerados fenômenos
sociais (Freud, 1921). Esta afirmação parece que foi recalcada durante décadas por
alguns pós-freudianos, que fizeram da Psicanálise uma ciência só do individual tratado
no ambiente protegido do consultório. Freud expressa, nesse texto, que os fenômenos
sociais entram em oposição com os de caráter narcisista, nos quais a satisfação pulsional
se subtrai da influência de outras pessoas. Essa oposição é do âmbito da Psicologia
individual e não ficaria divorciada da Psicologia Social. O indivíduo experimenta
múltiplas influências de uma e de várias pessoas que adquirem uma enorme relevância
para ele, frente ao qual Freud chega a dizer que as exteriorizações sociais pareceriam
obedecer a uma 'pulsão social', cujos começos os podemos situar no círculo estreito da
família.
Dizemos antes que a Psicanálise surgiu em uma triple dimensão, segundo seu
criador o expressa em Conferências de Introdução à Psicanálise3 (1916 -1917): como
procedimento de investigação, como um método de tratamento do mal-estar e como
uma nova disciplina científica. Ele escreveu em 1929 O Mal-estar na Cultura4 no qual
afirma que o programa segundo o qual haveria para o homem uma promessa de prazer,
de felicidade e de harmonia permanente é irrealizável. Ao respeito, identifica três fontes
das que provém nosso mal-estar: da natureza, de nosso corpo e dos vínculos com os
outros. Sendo tão variadas as fontes do sofrimento, evitar a infelicidade já seria todo um
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sucesso. Freud entende o humano sob a existência de uma dualidade pulsional que opõe
amor e ódio, Eros e morte. Ele já tinha forjado em 1920 o conceito de pulsão de morte,
central para todo o desenvolvimento posterior da psicanálise. O que há de paradoxal na
realização do desejo humano é a incidência da pulsão de morte como força que está
além do princípio de prazer, tendendo ao inorgânico, à destruição, ao apoderamento do
alheio. A inclinação agressiva é uma disposição pulsional originária, sendo a cultura a
que proporciona diques e caminhos para fazer possível a convivência. Freud sustenta
que “porque há mal-estar há cultura”, precisamente porque o mal-estar é irredutível, o
homem procura estabelecer algumas estratégias como leis, normas, instituições para
fazer possível sua convivência com os outros. Esta é uma leitura inversa à de algumas
perspectivas culturalistas que localizam só o cultural como causa do mal-estar. Para a
Psicanálise, o mal-estar comporta um desencontro entre o pulsional e a cultura para
todos os sujeitos, é dizer, se trata de um aspecto estrutural, próprio do psiquismo
humano. A cultura aparece como as vestimentas ou invólucros do sintoma, do
contingente, do próprio de cada momento histórico. Poderíamos dizer que o mal-estar se
encarna de diferentes maneiras em cada época e contexto. Daí a importância de
diferenciar em cada situação, o que corresponde à clínica do caso, ou seja, aquilo da
ordem do estrutural do mal-estar, de aquilo que corresponde à clínica do social, na qual
é a cultura mesma de cada época que gera um tipo de mal-estar identificável sob
coordenadas sociais e institucionais particulares de cada contexto.
É nesse patamar de análise que nos encontramos com a Educação como
fenômeno social e seus sintomas. Temos hoje um amplo leque de interlocuções desde
diferentes ângulos, entre a Psicanálise e a Educação havendo-se superado a leitura
estreita que não permitia esse diálogo. Esta posição contradizia até o mesmo Freud
quem achou, durante uma boa parte de sua obra, à educação como um campo em que a
Psicanálise poderia alcançar amplo desenvolvimento; embora, em seu trabalho sobre
Análise terminável e interminável de 1937, colocou em dúvida essa possibilidade. De
todas as maneiras é certo que o campo das articulações entre Psicanálise e Educação
nunca deixou de produzir trabalhos e questionamentos, sendo isto muito fecundo nos
últimos anos, especialmente por psicanalistas de crianças pertencentes a diferentes
escolas psicanalíticas.
De minha parte, compartilho a posição do LEPSI – Laboratório de Estudos e
Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância - USP, o qual sustenta que a
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psicanálise não ilumina, não fala ou pensa sobre a educação, nem se coloca em posição
de exterioridade, senão que essa conexão é fruto da colocação do psicanalítico no
âmago do educativo, em seu nó, em seu caroço5 (Kupfer, 2010).
Desta perspectiva, não se trata de ler o subjacente à criança, no sentido de buscar nela os
determinantes inconscientes de seus comportamentos. Aqui, trata-se de supor a criançasujeito como um nó, e de ampliar o ato educativo de modo a incluir sua dimensão
libidinal, constitutiva e implicada na construção do sujeito do desejo, ato que se dá ao
mesmo tempo em que se dá o ato pedagógico (Kupfer, 2010).
Se entendermos que “Educar é transmitir marcas simbólicas que possibilitem à
criança usufruir um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem, e a partir
do qual seja possível se lançar ás empresas impossíveis do desejo”6 (Lajonquière,
2006), essa ampliação do ato educativo transforma o campo educativo propondo-o
como marcado pela psicanálise, e desta forma, o recria, nomeando-o como Educação
para o Sujeito. A conexão agora não é apenas uma justaposição, não é uma intersecção,
mas uma associação de dois que dá origem a um terceiro. O campo educativo que
resulta dessa associação é uma Educação voltada para o sujeito do desejo e ampliada de
forma a conceber seu ato como sendo mais abrangente que o ato pedagógico (Kupfer,
2010).
Tendo em conta os fundamentos acima assinalados, quando pensamos nas
contribuições da Psicanálise nas práticas educativas, nos referimos tanto à construção de
uma clínica do sócio-escolar, e, de uma maneira mais abrangente, de uma clínica do
sócio-educativo. A tal efeito, propomos pensar o sintoma não só como manifestação
individual, senão como produção de sentidos particulares e paradoxais, que requerem
uma leitura e escuta do singular no social. Entendemos, assim, o sintoma, não como
signo de disfunção ou doença, senão como formação do inconsciente, a qual contém um
sentido ignorado, uma mensagem direcionada ao outro, manifestação de um conflito
entre o desejo e a proibição, que se inscreve como marcas ou resultado do encontro do
sujeito com o Outro, com sua radical alteridade. E é desde essa perspectiva que
podemos propor uma clínica do caso e uma clínica do social usando os operadores
teóricos da Psicanálise para contribuir na compreensão e interpretação dos sintomas que
encontramos hoje frente aos diferentes mal-estares no social, e na educação em
particular.
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Podemos nos deter em um desses operadores teóricos que atravessa o
fenômeno educativo: a transferência. Para isso abordaremos este conceito no campo da
psicanálise e da educação, conceito que pode se constituir no centro das dificuldades de
aplicação dos conhecimentos psicanalíticos à pedagogia, como o afirma Janine Filloux7,
já que a abordagem dos fenômenos transferenciais na prática pedagógica nos permite
esclarecer a natureza do pedagógico.
A transferência no campo da psicanálise
Lembremos que Freud em A Dinâmica da Transferência (1912)8, tentou
explicar e teorizar por que a transferência surge necessariamente em todo tratamento
psicanalítico, assim como qual é seu papel nesse contexto. Ao respeito, diz que pela
ação combinada da disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros
anos, cada indivíduo consegue um método específico próprio de conduzir-se na vida
erótica. Método que age como precondição ou clichê estereotípico, constantemente
repetido no decorrer da vida da pessoa, na medida em que as circunstâncias externas e a
natureza dos objetos amorosos o permitam.
Desde a perspectiva freudiana pode se falar de transferências se tomarmos este
fenômeno desde o ponto de vista de sua aparição na vida diária, na qual surge disfarçada
nos mais contraditórios sentimentos de amor, ódio, indiferença, confiança,
desconfiança, angústia etc.; afetando e distorcendo as mensagens que só podem ser
transmitidas à custa de numerosas alterações. A transferência não é encontrada só no
âmbito da clínica, políticos, educadores, líderes, médicos, todo tipo de pessoas tem que
enfrentar problemas transferenciais em suas vidas diárias. Todos requerem de algum
tipo de crença, de adesão, essencialmente o amor interfere nas escolhas, embora se trate
de esconder a escolha sob uma aparência de utilidade ou tradição filosófica, não existe
escolha sem crença, nem escolha sem transferência, “na medida em que a transferência
é sempre uma questão de acreditar no saber de seu legítimo representante, seja ele
político, professor, médico ou psicanalista”9.
A transferência segundo este autor é estabelecida não só pelas ideias
conscientes, mas também por aquelas inconscientes e chama a atenção, por uma parte,
sobre o modo intenso em que a transferência se manifesta nos neuróticos em análise e,
por outro, sobre o enigma de por que, “na análise, a transferência surge como a
resistência mais poderosa ao tratamento, enquanto que, fora dela, deve ser encarada
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como veículo de cura e condição de sucesso” (Freud, 1912). Ao respeito, afirma que
“não é fato que a transferência surja com maior intensidade e ausência de coibição
durante a psicanálise que fora dela” e que “as características da transferência, portanto,
não devem ser atribuídas à psicanálise, mas sim à própria neurose”. A libido (total ou
fragmentariamente) empreendeu um curso regressivo, revivendo as imagos infantis.
Frente a este processo a psicanálise “procura rastrear a libido, torná-la acessível à
consciência e útil à realidade” com o que surge um combate, pois todas as forças que
motivaram a regressão da libido se erguerão como ‘resistências’ contra o trabalho da
análise.
Assim, o fenômeno transferencial se manifesta em uma dupla dimensão: como
repetição (atualização do passado) e como deslocamento das moções infantis
inconscientes para a pessoa do analista, as que adquirem sentido no eixo do trabalho
analítico que visa a substituir a compulsão à repetição pela rememoração através da
interpretação e da construção. Desta maneira, haverá uma permanente transação entre a
realidade e o inconsciente, entre as forças favoráveis à saúde e as que se lhe opõem.
Lacan, na esteira freudiana, falou sobre este conceito, no Capítulo 10 do
Seminário XI10, ao abordar o princípio da transferência na relação analítica, lembra que
comumente é representada como um afeto e que se a qualifica como negativa ou
positiva, sendo esta entendida como amor, tal como falou Freud; embora se saber que é
um falso amor, ‘uma sombra de amor’ e que, quando reconhecemos ambas as
manifestações, é melhor usar o termo de ambivalência, embora este termo mascare
muitas coisas confusas. Acrescenta que há outro aspecto da transferência que merece ser
diferenciado “quando se diz que estrutura todas as relações particulares com esse outro
que é o analista e o valor de todos os pensamentos que gravitam em torno dessa relação
deve ser conotado com um signo de reserva particular”, Daí que a expressão ‘está em
plena transferência’ deva ser tomada como em suspense, incluso com suspeita, diz
Lacan, quando de supõe que todo seu modo de percepção está reestruturado sobre o
centro prevalente da transferência. “Este conceito dirige a maneira de tratar os
pacientes. E, à inversa, a maneira de tratá-los governa o conceito” e isto parece resolver
a questão sobre se a transferência está, ou não, ligada à prática analítica, se é seu
produto ou artefato. Para Lacan isto não resolve o problema, incluso se consideramos a
transferência como um produto da situação analítica, porque essa situação não poderia
criar o fenômeno em sua totalidade.
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A transferência é o caldo no qual o inconsciente aparece, e é também “o meio
pelo que se interrompe a comunicação do inconsciente, pelo que o inconsciente se fecha
de novo”. Aqui é importante lembrar que Freud falava de manejo da transferência e
Lacan dizia que não havia uma contratransferência porque o problema consiste em ir
contra a transferência, no sentido de não favorecer a dependência do paciente, de isso é
responsável o analista, quem não interpreta a transferência senão que a maneja, questão
fundamental da análise. O analista não precisa dizer a verdade, não tem que ser o outro
do Outro, é de sua responsabilidade assegurar as condições de possibilidade de
retificação da verdade, para trabalhar isto é que Lacan inventou o objeto a, não para
trabalhar a realidade senão o real do inconsciente. No capítulo 12 do Seminário XI já
citado, Lacan define a transferência como “a atualização da realidade do inconsciente,
referindo-se à categoria de ato, posta em ato, em tanto que a transferência é um processo
de produção do inconsciente na relação analítica 11.
A transferência no campo da educação
Pode existir transferência sem psicanálise, mas não psicanálise sem
transferência12, a psicanálise fundamenta sua ação na transferência, isto abre
interrogantes respeito a outros laços sociais nas que aparece a transferência,
especialmente no campo da educação, onde os laços transferenciais são uma evidência,
mas eles não fundamentam a ação educativa.
Quando se descreve a natureza dos laços que ligam o professor e seus alunos, o
educador e a criança, o formador e os sujeitos em formação, fala-se de fenômenos
transferenciais, de transferências, e não da transferência no quadro da prática analítica; e
que a ruptura com a sugestão e a hipnose, existente na psicanálise, marca o ponto
específico de dificuldade para uma aplicação da psicanálise à pedagogia13 (J. Filloux,
1996).
Podemos apresentar a questão da seguinte maneira: De que maneira a noção de
transferência é delimitada e instrumentalizada no campo da educação?
Freud em seu texto “Sobre a Psicologia do Estudante” (1914), trata das
transferências, de sua natureza e de sua função no campo pedagógico, destaca: “Não sei
o que nos solicitou mais fortemente e foi para nós o mais importante, o interesse pelas
ciências que nos ensinaram ou o que tínhamos pelas personalidades de nossos mestres.
Em todo caso, em todos nós uma corrente subterrânea jamais interrompida dirigia-se a
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estes últimos, e em muitos o caminho para as ciências passava unicamente pelas pessoas
dos mestres; vários dentre nós ficaram retidos nesse caminho que, desse modo, foi
inclusive para alguns, por que não o confessaríamos? barrado de forma duradoura”
(1914). E acrescenta: “Sem referência ao quarto de crianças e à casa familiar, nosso
comportamento em relação a nossos mestres não poderia ser compreendido, mas
tampouco escusado” (1914).
Para Freud, ninguém poderia ser declarado culpado por suas moções
transferenciais. Renuncia à ilusão de ser a origem das moções ternas e hostis que lhes
são dirigidas, tal a ferida narcísica que a teorização freudiana dos fenômenos de
transferência inflige aos professores. E para essa ferida narcísica não há consolação.
Nenhuma inferência no horizonte de possibilidade de controle, de técnica ativa na
matéria.
Freud considerou a educação como um dos múltiplos interesses para a
psicanálise. O educador se ocupa da criança atual, o psicanalista da infância, é dizer do
universo pulsional e sexualizado da infância em que se estrutura o sujeito psíquico, o
sujeito inconsciente, cujos efeitos no cessam de apresentar-se. O educador, nesse afazer
vinculado à razão social, é desbordado pela dimensão pulsional da infância sobre a qual
a psicanálise põe a mira.
Em 1910, Freud escreveu ao pastor Pfister a propósito da transferência: "A
tarefa e mais fácil para o senhor desse ponto de vista do que para nós, médicos, porque
o senhor sublima a transferência transferindo-a para a religião e a moral" (Jones, 1969.
Apud. J. Filloux). Para o psicanalista, "convidar a renunciar e a sublimar não seria agir
de maneira analítica, mas comportar-se de forma insensata", diz ele em suas
"Observações sobre o amor de transferência", em 1915. E ele escreve a Pfister, em
1918, que, quanto ao emprego da transferência, seus caminhos se separam.
Coincidindo com o inventor da psicanálise, J. Filloux no trabalho citado
anteriormente, expressa que reconhecer existência da transferência é reconhecer a
existência dos processos psíquicos inconscientes e das leis que os governam, no em
tanto, somente o quadro da cura permite o conhecimento real da transferência; fora do
quadro do tratamento “a natureza real da transferência permanece secreta”, e é nesse
segredo mesmo que reside uma condição essencial de socialização: a transferência,
“fenômeno afetivo normal, governado pelo mecanismo inconsciente de deslocamento, é
destinado a promover a adaptação social”.
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A partir do exposto até aqui podemos concluir que a transferência ou seu
manejo tem o papel de uma espécie de divisória de águas entre a psicanálise e a
educação.
Freud já falava que na psicanálise o analista seria inserido em uma das séries
psíquicas do paciente já formadas de acordo às imagos parentais, fraternas e dos
modelos que deixaram marcas em sua primeira infância. Assim, o professor, como
outras figuras de autoridade, é tomado nas rédeas dessa série prototípica na relação
educando / educador. Podemos dizer que ai há transferência. Com isto destacamos o
peso que essa transferência tem na função que se ocupa e na suposição de autoridade e
de poder que se delega nessa figura. Em relação às dimensões de saber e de autoridade
que se lhe supõem a quem ocupa determinados lugares, se desenvolverá um amor muito
particular: o amor de transferência14, que como Freud adverte é um amor como
qualquer outro. Cego, porque existe uma brecha entre quem ocupa esses lugares e a
imagem idealizada do Outro do universo da infância ao que se lhe supõe poder, saber
e autoridade. Situação que é fonte dos maiores mal-entendidos e dos que somos tanto
atores como espectadores.
Poderíamos dizer que só é possível advertir os efeitos de transferência nos
laços educativos quando existe, por parte do ensinante, a suposição de um sujeito no
aluno-criança / aluno-adolescente / aluno-adulto e o reconhecimento que há um desejo
que o habita no que faz. Poder reconhecer que, para que o aprendente aceda ao objeto de
conhecimento, é preciso que o ensinante se permita ser atravessado pelos conteúdos
culturais que oferece a seus alunos. Que possa conceber que, assim como o desejo
atravessa o processo de aprendizagem no aprendente, seu desejo também está em causa.
Sabendo, como afirma Galletti Martins de Oliveira (1996)15 que a transferência, no
marco educativo, é inevitável e necessária para a condução de um trabalho, embora
tratar-se de uma transferência imaginária, mas que esta não deve ser manejada com a
suposição de abertura do inconsciente.
Para Voltolini16 a transmissão não pode ser pensada fora de uma relação
"transferencial", a qual implica que nela se jogam elementos, cuja força depende muito
dos lugares que cada um atribui ao outro. Ao respeito, lembra que a Lacan em A
Direção da Cura e os Princípios de seu Poder (1966) destaca que a transferência não é
unilateral, ao contrário, a transferência deveria ser pensada como uma estrutura mais do
que como uma relação "intersubjetiva". Se há dois lados não é porque haja duas
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pessoas, mas é porque eles se implicam um ao outro numa "mesma" estrutura, como os
enxadristas, se implicam um ao outro pelo jogo em "comum" que jogam. “Jogo que
embora esteja determinado por alguma coisa que cada um porte antes de começá-lo, só
ganha sua força e poder a partir do que é feito destas coisas no interior do jogo”
(Voltolini, 2006).
Conclusão
A questão da transmissão da psicanálise a educadores interroga o analista
quanto ao sentido de seu ato e os destinos da transferência, já que a transmissão do
saber da psicanálise se dirige a outro: o educador, situado em uma cena estranha ao
campo psicanalítico. Aqui é oportuno estabelecer uma distinção entre transmissão e
ensino, demarcando a diferença radical entre a formação do analista, cujo dispositivo
coloca em ato a transmissão da psicanálise em intenção, nas três dimensões que a
compõem, pela via da transmissão de um estilo, e a formação de educadores, mesmo
que estes se deixem afetar, transferencialmente, pela transmissão da psicanálise em
extensão, na sua dimensão de ensino, inserida em cursos de formação, nas universidades
ou instituições afins.
Conclui-se que a transmissão da psicanálise a educadores poderá vir a
acontecer, pelo dispositivo da relação transferencial, somente quando um analista ocupa
o lugar de Mestre Não - todo. Transmitindo a castração, o educador responde ao desejo
do Outro se implicando no ato educativo e nas suas possibilidades de realização, ou,
como disse Lacan (1966), colocando aí algo de si.
Aqui podemos delinear também o campo fecundo das interlocuções da
Psicanálise e a Saúde Mental, âmbito em que se manifestam os sintomas do mal-estar na
cultura em nossa contemporaneidade, tempo em que podemos perceber um apagamento
do singular do sujeito para se ajustar às demandas de consumo e medicalização do
mercado. Posto isto, também corresponde ter presente que não devemos entender o malestar como problema só de nosso tempo presente, senão que o temos que ler como o
próprio e irredutível do ser humano em seu conflito infindável entre suas pulsões e as
exigências da vida em sociedade. Cada um de nós lida de maneira particular com a
clivagem contínua entre a proibição e a permissão, ou seja, com a castração, e é essa a
singularidade que deve ser escutada, porque esse conflito que alguns conseguem superar
sem grandes angústias, se manifesta em muitos sob os agudos sintomas que
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encontramos hoje tanto no individual como no social na forma de toxicomanias, de
transtornos alimentares, de fracasso escolar, de pânico, de bipolaridade do humor, de
violência, assim como nos casos limítrofes ou borderline, etc.
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C- RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS EM PÔSTERES
1 - A formação de alunos de Psicologia para trabalhar com famílias com
pessoas com deficiência
Prof.a Dr.a Ana Laura Schliemann, Acadêmico Thiago Dágua. Pontificia
Universidade Católica de São Paulo - Curso de Psicologia do Campus
Barueri.
Resumo: Esse é o relato de um programa desenvolvido junto aos acadêmicos do curso
de Psicologia na Disciplina Eletiva Reinventando a Família e que se propõe a discutir
com eles a relação entre os temas: família, sexualidade e deficiência intelectual, dentro
da teoria da Psicologia do Desenvolvimento e de Terapia de Família. O programa
desenvolveu-se em dois semestres, como resposta às demandas de uma instituição
parceira. Com os acadêmicos foi realizada uma capacitação sobre os temas através de
leituras, discussão de filmes roll-playing, elaboração de material e supervisão com a
orientadora. Depois, fizeram visitas às instituições e tiveram contato informal com os
usuários. O primeiro contato foi feito com os pais e profissionais para informação do
projeto e autorização escrita. Com os jovens usuários foram feitos em uma instituição
um contato e com a outra três respeitando as necessidades e condições encontradas. Ao
final novo contato foi feito com os pais para informá-los dos trabalhos realizados.
Observamos que os jovens têm informações sobre a sexualidade, mas não se sentem
autorizados a discutir uma condição para a qual se sentem vivos. Os pais têm um
discurso de necessidade de discussão do tema, mas uma falta de informação associada
ao medo desse enfrentamento. Já os acadêmicos apresentaram-se mais amadurecidos
para discutir a questão da sexualidade dentro da família. Consideramos que essa pratica
é importante para todos os envolvidos e precisam ser constantes.
Palavras-chave: família; sexualidade; pessoa com deficiência
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2 - Oficinas Psicoterapêuticas e a clínica ampliada
Carine Goto Hainz
Psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial “Jardim das Acácias”

A partir das novas perspectivas da Saúde Mental trazidas com o movimento da Reforma
Psiquiátrica e Luta Antimanicomial outras formas de se pensar a loucura precisaram de
equipamentos condizentes. Os Centros de Atenção Psicossociais inaugurados, que
tinham como referência o modelo santista dos Núcleos de Atenção Psicossociais,
estabeleceram uma práxis correlativa ao Paradigma Psicossocial, que prevê a
descentralização psiquiátrica e medicamentosa promovendo uma nova visão do conceito
saúde/doença, ou seja, a pessoa que precisa de cuidados deve ser compreendida em sua
totalidade e, portanto, amparada de diversas formas. Nesta conjuntura o conceito de
Clínica Ampliada nos dá base para a prática dentro dos CAPS, já que neste caso a
doença nunca define o sujeito, ela é colocada entre parênteses para que possamos
percebê-lo como sujeito biológico, social, histórico e subjetivo. As Oficinas
Psicoterapêuticas aparecem como uma nova forma de trabalhar a reabilitação
Psicossocial, mostrando sujeitos capazes e um lugar diferente do setting analítico
fechado, que, contudo trabalha questões inconscientes. Portanto, o dispositivo Oficinas
destinado à psicóticos e neuróticos graves, clientela dos CAPS, deve ser oferecido de
acordo com as particularidades dos sujeitos. Para aqueles sujeitos que se encontram em
delírio podemos propiciar um local de expressão artística na qual este delírio possa ser
expresso, ajudando-o a reconstruir sua realidade desmoronada. Nas atividades manuais
de geração de renda o encontro com o trabalho pode colocar o sujeito num lugar
diferente daquele de excluído da sociedade e do campo do trabalho, fazendo-o se
reconhecer como capaz, além de proporcionar contato e interação com outras pessoas.
Palavras-chave: saúde mental, oficina psicoterapêutica, clínica ampliada.
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3 - Uma experiência de atendimento a família no Centro de Psicologia aplicada da
UNIP de Sorocaba
Ione Aparecida Xavier:
Doutora em Psicologia Clínica pela Pontifica Universidade Católica de Campinas,
coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada, professora do curso de graduação e
supervisora da área de Atendimentos Clínicos Breves a Casais e Família da
Universidade Paulista - UNIP, campus de Sorocaba, SP.
Daniele Cristina da Rocha e Silva:
Aluna dos cursos de Psicologia da Universidade Paulista (UNIP) - campus Sorocaba atualmente cursando o décimo semestre, e de Licenciatura em Pedagogia na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) - campus Sorocaba - atualmente
cursando o segundo semestre.
Este trabalho visa apresentar um caso atendido em família sob luz da Teria Sistêmica
familiar, pois de acordo com a escola de Minuchin existe um tipo de família que pode
ser chamado de família de três gerações. Os atendimentos são realizados por duas
alunas (terapeuta e coterapeuta) do décimo semestre de Psicologia da Universidade
Paulista, Campus Sorocaba, na disciplina de estágio de Atendimento Clínico de
Famílias e Casais. A família atendida é composta por três membros, sendo um filho
(idade), a sua mãe (idade) e a avó. São realizados dez atendimentos, aplicando a
Psicoteraia Breve com o intuito de trabalhar a questão da violência vivida
trangeracionalmente. Recentemente a avó contou para a filha que ela é fruto de uma
relação de violência sexual com o seu pai, seu suposto avô. Objetiva-se com o grupo
trabalhar a questão da comunicação e ressignificação de papeis, a fim de ajudá-lo a
seguir rompendo o silencio ainda existente entre os membros família, que acaba
afetando a relação com o filho/neto no contexto. A família leva a termo o atendimento e
como resultado, na última sessão final, faz-se um encaminhamento adequado para cada
membro da família. Conclui-se o processo de terapia de família entendendo que esta
primeira etapa constitui-se na formação de um bom vínculo para que cada membro
possa seguir em terapia a longo prazo para continuar aspectos que não puderam ser
trabalhados no grupo.
Palavras-chave: atendimento familiar; Teoria Sistêmica Familiar; Violência Sexual.
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4 - A atuação da Terapia Ocupacional em casos de Mutismo Seletivo: uma
experiência de atendimento em grupo
Débora Felamingo20
O presente trabalho objetiva destacar a atuação da Terapia Ocupacional (TO) em casos
de mutismo seletivo, no contexto de atendimento em grupo terapêutico ocupacional.
Fez-se um recorte do processo terapêutico de um grupo composto por sete adolescentes,
entre 11 e 15 anos, de ambos os sexos, em sua maioria com dificuldades de
socialização, baixa autoestima e pouca independência e autonomia em atividades
instrumentais da vida diária (AIVDs), atendidos num CAPS da infância e adolescência
da cidade de Sorocaba. Dentre eles, duas participantes têm hipótese diagnóstica de
mutismo seletivo. Define-se o mutismo seletivo destacando-se, o fato do indivíduo não
falar em situações sociais específicas, o que pode interferir no desempenho escolar,
ocupacional ou na comunicação social (DSM-IV). De acordo com Ballarin (2003),
entende-se que o grupo de atividades é importante recurso da TO sobremaneira em
saúde mental, constituindo-se as atividades como mediadoras da relação terapêutica e
facilitadoras da comunicação e expressão dos conteúdos internos dos participantes, bem
como da integração entre estes. Nesta experiência, foi possível observar que as
atividades foram recursos disparadores da comunicação no grupo, como jogos,
dinâmicas e atividades externas, propostas paulatinamente, respeitando o processo
natural de vínculo grupal. As duas integrantes citadas tiveram a oportunidade de, pouco
a pouco, aproximarem-se do grupo através destas atividades, o que se percebeu a
princípio pelos seus gestos faciais, atitudes e, posteriormente, pela comunicação escrita.
Atualmente, no cotidiano, demonstram a ampliação de suas redes de relacionamento (já
conseguem conversar com colegas na escola e professores, por exemplo), bem como o
aumento do repertório independente em AIVDs, como atender ao telefone, frequentar o
comércio do bairro em que residem e pedir auxílio a estranhos quando necessário.
Assim, considera-se que o atendimento em grupo terapêutico ocupacional possibilitou
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aos participantes experimentar diversas formas de se relacionar, auxiliando, em
particular, às participantes com maior dificuldade de sociabilização.
Palavras-chave: grupo, terapia ocupacional, mutismo seletivo.
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5 - Ansiedade, vazio e indiferença:
fragmentos de um caso de personalidade borderline
Flavia Regina Ribeiro Silva
Psicóloga do Ambulatório da Associação Criança e do CAPSia
Especialista em Psicopatologia e Psico-Oncologia pelo CEFAS
O presente texto tem como objetivo discutir sobre a questão do quadro borderline de
personalidade. Trata-se de um paciente adulto, do sexo masculino, com queixa inicial de
apatia constante, desânimo, dificuldade no relacionamento social e indiferença em
relação a vida. Encontra-se em atendimento de psicoterapia individual há um ano, com
duas sessões por semana, e acompanhamento psiquiátrico, fazendo uso de psicotrópicos.
O paciente apresenta com freqüência uma dificuldade de expressão verbal e
simbolização. Sua comunicação é realizada mais facilmente pelo corpo, através do
choro, perda da fala durante a sessão e ansiedade intensa. Na contratransferência, foi
observada sensação de vazio do analista, ausência de vitalidade, criatividade e
espontaneidade. De acordo com Laplanche e Pontalis (1973), o termo borderline
designa perturbações psicopatológicas que se estabelecem entre a fronteira da neurose e
a psicose. Green (1977) afirma que o ego de pacientes fronteiriços é composto por
diversos núcleos incomunicantes, nos quais não há conexão, gerando um contato
interpessoal empobrecido, um vazio que permeia esses núcleos do ego, trazendo a
sensação de futilidade, falta de consciência de presença, caracterizando o quadro
borderline. Assim, consideramos o diagnóstico de um estado fronteiriço ou borderline
de personalidade, onde há uma falta de coesão do ego, bem como descartamos a
hipótese inicial de um funcionamento histérico, visto que neste último os sintomas de
conversão são construídos de forma simbólica e estão relacionados ao corpo libinal,
diferente do paciente fronteiriço onde a simbolização está prejudicada. No processo
terapêutico, têm-se trabalhado a junção de aspectos dissociados de modo torná-los
unificados, e assim possibilitar que o paciente desenvolva um fortalecimento egóico,
uma melhor capacidade de simbolização, controle da ansiedade, melhora da auto-estima
e no estabelecimento de contato.
Palavras - chave: psicanálise; vazio; personalidade borderline.
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6 - A visão do psicólogo hospitalar acerca dos aspectos emocionais do adolescente
com câncer
Giselle Cristina Teixeira Dias
Psicóloga formada pela Universidade Metodista de Piraciaba (UNIMEP) em julho de
2005. Pós graduada em Psicologia da Saúde: Psicologia Hospitalar, pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Pós graduanda em Psicanálise,
Grupalidade e Intervenção nas Instituições, pelo Centro de Formação e Assistência à
Saúde (Cefas/ Campinas).
Psicóloga clínica.
Psicóloga de fev/ 2007 à out/ 2010 no Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer
Infantil (GPACI).

Resumo
O câncer infanto-juvenil cada vez mais vem sendo estudado e pesquisado entre os
profissionais de saúde. Atualmente encontra-se entre as primeiras causas de mortalidade
infantil. O objetivo desse trabalho visa investigar os aspectos emocionais de
adolescentes com câncer já que a doença em si associada a adolescência trazem muitos
estigmas. A doença por estar relacionada à morte e a adolescência por ser um período de
mudanças e transformações decorrentes da própria fase. Utilizou-se como método para a
realização deste trabalho uma revisão de literatura acerca dos temas: adolescentes,
adolescentes com câncer, família, hospitalização e psicologia hospitalar. Verifica-se a
escassez de estudos na área de psicologia, sendo sua maior parte encontrada na área de
enfermagem. Observou-se a importância da família no enfrentamento à doença. Em
relação aos adolescentes muitas características se mantém em relação àqueles não
portadores da doença e outras que estão diretamente associadas à hospitalização. No que
se refere à psicologia verificou-se o quão importante é o acompanhamento psicológico
ao paciente e seus familiares e da necessidade da atuação em equipe multiprofissional.

Palavras- chave: Adolescência, Câncer, Psicologia.
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7 - NOMEAÇÕES DIAGNÓSTICAS E A PRODUÇÃO DE MARCAS NA
TRAJETÓRIA ESCOLAR DA CRIANÇA
Rosemary Jimenez Ventura dos Santos
Instituição: PUC-SP
Programa: Psicologia Social – Núcleo Psicanálise e Sociedade
Situação Acadêmica: aluna regular do 2º.ano de Doutorado
Orientador: Raul Pacheco
Resumo
A instituição escolar responde no dia a dia pela aprendizagem sistematizada dos
indivíduos e quando se pensa na função que o aprender tem dentro da sociedade,
podemos compreender como ela é capaz de marcar diferenças entre os indivíduos.
Nessa perspectiva, bons resultados acadêmicos respondem a uma expectativa de
sucesso. Entretanto, muitas vezes não há resposta a essa demanda de sucesso,
instalando-se, assim, um questionamento sobre a capacidade dos alunos.
O presente trabalho visa discutir sobre as diferentes práticas discursivas existentes nos
ambientes escolares que encontrando dialogia com o saber médico, apóia-se no
diagnóstico como forma de poder para a manutenção de uma exclusão social.
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8 - Proposta de Intervenção Psicológica no Núcleo Não Violência da UNIP.
Sonia Maria Machado de Oliveira Nukui
Especialista em Psicoterapia Breve Familiar
Pesquisadora no subprojeto Familia/casal do Projeto Apoiar- IPUSP
Mestranda em Psicologia da Saúde- Universidade Metodista
Profª Drª Ione Aparecida Xavier
Coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada- UNIP Sorocaba
O objetivo principal é apresentar o serviço de atendimento psicológico desenvolvido no
Núcleo Não Violência da UNIP. Este serviço de Atendimento é realizado por alunos e
ex-alunos interessados em trabalhar com a temática e se configura como possibilidade
de extensão universitária. Oferece-se apoio emocional às pessoas que sofreram qualquer
tipo de violência, favorecendo-lhes a reorganização e dando o suporte necessário para
que possam enfrentar os acontecimentos da vida e retomar uma forma de viver mais
criativa. Os clientes são encaminhados pelos serviços da rede pública e contam com
atendimento imediato. O primeiro encontro tem caráter emergencial servindo como
acolhimento ao cliente para estabelecer uma aliança terapêutica de modo que ele possa
escolher voltar ou não para um próximo encontro. Considera-se que o enquadre para
esta demanda específica, composta por mulheres adultas ou crianças comporta
particularidades que o diferem dos enquadres psicoterapêuticos tradicionais. O
atendimento psicológico tem acontecido em diferentes situações de violência ou abuso
sexual contra crianças e adultos e se fundamenta na Psicoterapia Breve Psicodinâmica.
Utilizam-se intervenções esclarecedoras e suportivas, objetivando o fortalecimento
egóico de potenciais antes desconhecidos. Os resultados ainda são preliminares, mas
demonstram a importância do trabalho de extensão universitária, envolvendo alunos e
ex-alunos com esta temática social e da relevância do atendimento imediato para
garantir que a condução do mesmo seja menos traumática, especialmente, no caso das
crianças que sofreram o abuso ou a violência.
Palavras chaves: Violência, Abuso sexual, técnica.
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9 - O APOIO EMOCIONAL MATERNO COMO PROCESSO TERAPÊUTICO:
ESPAÇO DE ESCUTA, ACOLHIMENTO E INTERVENÇÕES DE SAÚDE
Dilma Medeiros Bertoldo
Especialista em Consultoria Empresarial
Especialista em Administração e Planejamento em Projetos Sociais
Mestranda em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo
Sonia Maria Machado de Oliveira Nukui
Especialista em Psicoterapia Breve Familiar/Casal
Especialista em Psicoterapia Breve Operacionalizada
Pesquisadora do Subprojeto “Família/Casal” – Projeto Apoiar – IPUSP
Mestranda em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo
Aline Ferreira de Lima
Especialista em Psicanálise e Linguagem
Mestranda em Psicologia da Saúde
José Carlos Ferreira
Mestrando em Psicologia da Saúde
Marcela Silva Baccelli
Especialista em Psicoterapia Psicanalítica
Psicóloga Comunitária
Mestranda em Psicologia da Saúde
Trata-se de um relato de experiência de atendimento psicoterapêutico junto a mães
acompanhantes de crianças em ambiente hospitalar. É sabido que a vida no hospital é
um mundo estranho para a criança, tendo que conviver com medicamentos, médicos e
enfermeiras, deixando de lado as brincadeiras e o convívio com a família. Ao ser
hospitalizada a criança desperta para uma angústia intensa. Além de esta angústia ser
vivida pela criança, também é sentida por seus pais, sendo que a reação destes diante da
hospitalização desempenha um papel fundamental na forma como a criança lida com
sua própria situação. Tal situação desencadeia desequilíbrio na dinâmica familiar, na
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qual novos papéis, atitudes e valores devem ser ressignificados. Este trabalho objetiva
descrever o apoio materno oferecido para as mães acompanhantes de filhos com
diagnóstico de câncer em um Hospital, durante a espera dos procedimentos médicos no
ambulatório do mesmo. Tais dados foram submetidos a tratamento qualitativo por meio
de análise de conteúdo. Resultados apontam que o apoio emocional materno configurase em processo terapêutico, uma vez que propicia adaptação e melhor ajuste frente ao
processo de adoecimento de um filho. A fragilidade, impotência, ansiedade e revolta se
manifestavam nos comportamentos maternos, permeando fantasias mórbidas com
conteúdos ameaçadores. A realização de intervenções junto a mãe é uma forma de levála a apropriar-se deste processo, propiciando alívio emocional.
Palavras-chave: Apoio Emocional, Processo Terapêutico, Adoecimento
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10 - Reflexões sobre o papel do psicólogo no trabalho com população atendida na
AACD
Autoras:
Sousa, A. C. P.*; Siragna, G.*; Angnes, K.*; Okada, L. S.*; Hammerat, L.*; Couri, M. C.*;
Sapede, M.C.*; Teixeira, T.*;
Profa Dra Kato, Regina Aiko F.**;
Profa Dra Schlieman, Ana Laura ***.
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** Professora doutora associada do Departamento de Métodos e Técnicas/Psicologia da
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Desenvolvimento/Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde (FCHS) da
PUCSP.

Resumo
O enfoque principal do trabalho está na reflexão acerca da atuação do psicólogo com a
população atendida pela AACD, considerando-se que o trabalho realizado por suas
equipes além da promoção de qualidade de vida ao paciente, preocupa-se com a
inserção deste no seu meio social e nas relações com sua família. Este trabalho decorre
de uma visita do grupo PET Psicologia/PUCSP à AACD/Osasco (Associação de
Assistência da Criança Deficiente – Unidade Osasco), na qual foi possível conhecer o
trabalho multidisciplinar realizado com o atendido com deficiência física. Outra
atividade que subsidia refere-se ao debate, pós-visita, no formato de videoconferência,
entre estudantes de graduação dos grupos do Programa de Educação Tutorial
(PET/MEC /SESu). Participaram do debate, os grupos PET Arquitetura e Urbanismo
(UFSC), PET Fonoaudiologia (USP-Bauru), Informática (UFPE) e PET Psicologia
(PUCSP) que trataram do tema da reabilitação e qualidade de vida para a pessoa com
deficiência. No debate foi possível expor as contribuições dos diferentes campos de
conhecimento visando à acessibilidade, à comunicação e às relações interpessoais.
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Concluiu-se que o tema é extenso, pouco abordado na graduação e a idéia aqui foi trazer
uma reflexão sobre o papel do psicólogo no que diz respeito ao acompanhamento de
processos psicológicos decorrentes de perda ou limitação de função motora e suas
implicações para a qualidade de vida. A partir da videoconferência, os grupos estão
tratando da elaboração de um artigo abordando os principais aspectos em questão.
Palavras-chave: Deficiência, AACD, Psicólogo

