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A-TRABALHOS COMPLETOS

1-A PSICANÁLISE APLICADA NAS OBRAS CULTURAIS E NAS
RESPECTIVAS IMAGENS CLÁSSICAS DO MITO GREGO
Dr. Antonios Terzis2
RESUMO
O presente trabalho define o conceito de cultura e discute o que chamamos de
clássico para a nossa sociedade. E, por meio dos estudos clássicos e de obras de
arte antigas apresenta um conhecimento apreciável acerca de mitos. Este estudo é
o resultado parcial do nosso projeto de pesquisa “As representações do grupo nas
obras culturais: um estudo psicanalítico”. Constituiu-se a partir dos mitos gregos
clássicos, sob o duplo registro de sua elaboração interna – aquela da manifestação
dos desejos inconscientes – e de sua estrutura enquanto narrativa manifesta.
Tínhamos como objetivo, testar que a estrutura dos mitos abre caminho para a
interpretação do registro do inconsciente, assim como as associações livres abrem
caminho para a interpretação do sonho.

1. INTRODUÇÃO
Como a nossa primeira formação deu-se na Grécia, pensamos sobre aquilo
que foi feito a partir da Grécia antiga e sobre o modo como o mundo moderno foi
inspirado por ela e recebeu, imitou, transformou, reciclou ou influenciou nos
desportos atléticos, na comédia, na Filosofia de Aristóteles, na retórica, na
educação, na história, na religião e na psicanálise de Freud. Assim, o presente
projeto de pesquisa tem por objetivo, aplicar a psicanálise no mito grego e nas
respectivas imagens clássicas do mito.
A motivação para desenvolver o presente projeto se deve a algumas razões: a
primeira delas consiste no fato de que este está vinculado ao grupo de “Psicanálise
e Grupalidade”, do qual faço parte como líder e respectivamente é vinculado às
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disciplinas eletivas do curso de pós-graduação: a) “Aplicação dos mitos e dos
símbolos na psicanálise”, que estuda o funcionamento sadio ou doentio do
psiquismo humano, compreende o sentido oculto dos símbolos de vários mitos e
busca promover novas estratégias para a intervenção e a prevenção da saúde; b)
“Psicanálise aplicada à sociedade, cultura e grupos institucionais”, que estuda os
organizadores psíquicos e socioculturais e investiga as representações do grupo
em suas diferentes modalidades expressivas: mitos, ideologia, expressões verbais,
obras culturais, quadros de pintura, fotografias, contos, etc.; c) “Psicanálise de
grupo, casal e família”, que visa a ampliação do campo da psicanálise ao grupo,
ao casal e à família, repensa o enquadre grupal, matrimonial e familiar e pesquisa
o “aparelho psíquico grupal” e seus processos mentais inconscientes.
A segunda razão, estudar a estrutura do mito nas obras culturais implica
algum grau de expansão teórica. Uma formulação teórica pode ter mais peso no
conjunto das proposições científicas ou a chamaremos de ampliação. Ampliação
tem vários significados: acrescenta conteúdo significativo ou propõe mudanças de
paradigmas.
A terceira razão é que o objeto ao qual se vai aplicar à psicanálise não é o
paciente, são, por exemplo, os mitos gregos clássicos. Os mitos inspiram os
dramaturgos e artistas, oferecendo matéria rica para os filósofos, psicanalistas e
escritores, desde a época clássica até o nosso tempo.
Inicialmente, este trabalho define o conceito de cultura e o significado do que
chamamos de clássico para a nossa sociedade.
No século XVIII, filósofos franceses e alemães começaram a empregar a
palavra francesa “culture”, que originalmente se aplicava a empreendimentos
agrícolas, para designar o progresso humano. Na Alemanha, a palavra passou a
designar os costumes de sociedades específicas, sobretudo os estilos de vida
marcados por uniforme coesão e mudança lenta, atribuídos a grupos camponeses e
tribais, por oposição à “civilização” dos modernos centros urbanos, cosmopolitas
e sujeitos a mudanças rápidas (Trigger, 2004). Somente em 1871 o etnólogo
inglês Tylor, adotou a palavra cultura e conferiu-lhe a clássica definição de aquele
conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e
outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma
sociedade. Partindo dessa concepção holística ou processual de cultura, era fácil
dar um passo além, rumo a uma noção distintiva de culturas individuais como

13
modos de vida transmitidos por povos específicos de geração em geração (Terzis,
1997; 2007).
A seguir definimos o conceito “clássico”, que representa um modelo ideal
para todo o tempo. Um caminho de idas e voltas, que tem sempre como começo e
fim a Acrópole de Atenas, obriga-nos a uma peregrinação em busca das raízes de
nossa cultura. Assim, nossos passos dirigem-se rumo a Atenas, para encontrarmos
algo que nos fale dos valores básicos da nossa cultura. As ruínas da grande
Acrópole da mãe de todas as cidades do Ocidente, os fragmentos das obras de arte
antiga. De Atenas viajamos para outros lugares da Grécia, para outras ruínas:
cidades, ilhas, santuários, para as ilhas rochosas, aos santuários dos deuses e dos
heróis onde os sacerdotes possuídos pelas divindades, prediziam o destino dos
homens. Mergulhamos no passado da humanidade: esse passado que, como os
primeiros anos de uma criança, já contém, de certa forma, elementos do nosso
presente e do nosso futuro.
Ir e voltar. Essa viagem não significa apenas aproximar-se do problema do
aparecimento do que foi o modelo de civilização, de arte, de liberdade política
sobre o qual refletiram por séculos, as gerações da Europa e depois da América.
Significa hoje tentar compreender a complexidade dos significados humanos
daquele mundo, universalmente válidos e concretos porque se atam à própria
existência do homem em qualquer lugar. Este trabalho se propõe como um guia
para todos aqueles que pensam neste passado como algo morto, ou, pior, como
algo que originou um modelo civilizador (Terzis, 2007). A arte grega pode e deve
ser lida como documento histórico do que os gregos pensaram e realizaram, dos
valores que eles legaram à humanidade posterior. Ela aparece como um imenso
reservatório de formas, que representam simbolicamente os mais intensos
sentimentos humanos (pathos). Através da representação exemplar das narrativas
míticas dos heróis e dos deuses, que não deixam de agir num plano ideal, mas
movidos por intenções acentuadamente humanas, este povo de guerreiros e de
marinheiros soube criar um sistema figurativo em que a vida se manifesta
plenamente da forma mais poderosa (Snodgrass, 2004).
O progresso da arte figurativa se parece com a vida e sabe representar o
movimento e as emoções. É uma necessidade intrínseca ao caráter narrativo da
produção grega, que surge para eternizar os fatos dos deuses e dos heróis e tem
paralelo evidente com a narração mítica na civilização helênica. Surge do desejo
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de colocar no plano ideal as ações e as paixões contingentes e concretas dos
homens.
Quando discutimos o estudo do mundo clássico, freqüentemente usamos a
linguagem da morte. Latim e grego são línguas “mortas”, e nas nossas escolas e
colégios lemos sobre a “morte” dos clássicos. Por exemplo: “Quem matou Laio”?
É claro que, como ocorre em qualquer disciplina Humana, que focaliza eras
anteriores ao presente século, os clássicos e a arqueologia clássica se ocupam de
culturas e feitos de indivíduos que hoje estão mortos. No entanto, também
admitimos que alguma parte dessa civilização está viva, e na realidade deva estar
viva. Durante a maior parte do segundo milênio, nós, do Ocidente, temos
considerado que a Grécia clássica (Circa 480-323 a.C.) foi a fonte de nossas
instituições e valores partilhados. Assim, habitualmente aceitamos a cultura
clássica como as “fundações” ou “raízes” de nós próprios – termos metafóricos
que têm uma forte conotação do conceito de estabilidade que a cultura ocidental
tem considerado como um elemento primário e necessário de sua própria
autodefinição.
Foram os próprios gregos, no entanto, que nos ensinaram que tudo está em
constante mudança, e só a mudança é eterna. Hoje, os especialistas estão mais
preocupados do que nunca com o que poderia ser chamado de “construtividade”
dos clássicos. Cada aspecto dessa civilização – história, literatura, arte e filosofia
– foram reconstruídos a partir dos fragmentos da evidência da sua sobrevivência.
Esse processo depende da existência de uma moldura na qual as peças possam se
encaixar. Assim, pode-se argumentar que a compreensão que cada geração tem
dos clássicos, baseia-se mais nas necessidades e expectativas dela própria do que
em qualquer passado clássico “fatual” (Terzis, 2007).
A esse respeito, por que devemos nós até mesmo estudar a arte grega? Qual é
a sua atração? De que maneira constitui ela a fundação para as nossas próprias
tradições culturais? Em um nível muito superficial podemos facilmente
reconhecer o seu legado visível, seja na redescoberta do humanismo clássico feita
pelo Renascimento, seja pela grande variedade de “reflorescimentos clássicos”, na
arquitetura, na pintura e na escultura, que continuam a ocorrer mesmo no presente
pré-moderno. Mas a atração da arte grega é muito maior do que apenas isso. É a
capacidade de personificar uma concepção ideal da forma humana, mesmo que
essa personificação mude de forma com o passar dos tempos. A atual atração da
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arte grega reside na sua capacidade singular de apresentar quer a necessidade da
permanência, quer a inevitabilidade da mudança (Fullerton, 2000).
Nossa visão da antiguidade clássica grega é, portanto, o resultado de uma
série de constructos herdados. É também uma realidade histórica; ela teve uma
existência na história, e neste sentido foi construída de uma outra forma, não
somente pela população da sua época, mas também pelas gerações precedentes. A
Grécia clássica cresceu a partir de algo anterior; suas instituições sociais, valores,
atitudes e princípios artísticos fundamentais, podem ser descobertos cerca de um
milênio antes da época de suas maiores realizações, sob Péricles, em meados do
quinto século antes de Cristo (Arnaoutoglou, 2003; Terzis, 2007).
Ainda, por meio dos estudos clássicos e de obras de arte antigas, alcançamos
um conhecimento apreciável acerca dos mitos.
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. Terzis (2007) considera a mitologia, palavra na qual
está introduzido o logos, matéria de estudo que articula o mito, estuda sua
procedência, seus significados, sua interpretação e revela as informações básicas
sobre a origem, a crença e o desenvolvimento sóciopolítico de um povo, além do
destino humano sob seu aspecto essencial – destino resultante do funcionamento
sadio ou doentio do psiqismo.
Por outro lado, a mitologia grega revela o que foram os gregos primitivos, já
que eles dependiam de sua mitologia para a realização de sua arte, literatura,
religião e educação. Os gregos moldaram os deuses à sua imagem, então, os
humanizaram, fazendo do céu um local familiar. A mitologia grega é uma espécie
de ciência primitiva, fruto da primeira tentativa do homem, no sentido de
interpretar tudo o que o rodeava (Rebeiro, 1984).
O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares.
Numa tentativa de definir o mito ou procurar uma caracterização que seja
aceitável por um público erudito, vamos seguir o critério estabelecido por Mircea
Eliade (1986) que reconhece a complexidade do mito e a dificuldade de conferirlhe uma definição universal. Para o autor, o mito conta uma história sagrada e
relata acontecimentos que ocorreram no tempo primordial – o tempo do
“princípio”. Os personagens do mito são entes sobrenaturais responsáveis pela
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criação do sagrado ou do sobrenatural do mundo. Implícita nesta definição
encontra-se a criação do homem como um ser mortal, sexuado e cultural. Segundo
Terzis (2007), o mito é um fenômeno da cultura humana e, portanto, está presente
em todas as sociedades espalhadas pelo mundo: arcaicas, primitivas, tradicionais e
aquelas cuja presença na história foi muito importante.
Atualmente, o horizonte dos estudos mitológicos se transforma, e um
problema novo é colocado em evidência. As mudanças se operam em direções
múltiplas, segundo ângulos de visão diferentes, a partir de disciplinas variadas:
Filosofia, Psicologia, Sociologia, História das Religiões e Etnologia. Mas, as
pesquisas têm em comum o fato de levar o mito a sério, aceitá-lo como uma
dimensão da experiência humana. O interesse se volta agora, na psicologia
profunda (Freud, 1905), na orientação hermenêutica de historiadores (Eliade,
1986) e de Filósofos (Ricoeur, 1963). A noção de símbolo constitui como o fio
diretor do pensamento. Ainda, o mito responde num duplo plano, às exigências da
vida coletiva: satisfazer a necessidade geral de regularidade, de estabilidade e
perenidade das formas de existência que caracteriza a sociabilidade humana.
Permite também aos indivíduos, no seio de uma determinada sociedade, ajustar
suas reações uns aos outros, submeter-se às mesmas normas, respeitar as
hierarquias (Sperber, 1985).
O mito é um relato que explica determinados aspectos da existência, ou seja,
a origem do mundo, dos sonhos, da vida e da morte. Os mitos utilizados por Freud
(1924), seriam os recursos epistemológicos igualmente aos que foram utilizados
pela filosofia grega e, sobretudo por Platão, sendo possível, assim, continuar ao
longo da história e do tempo (Knijnik, 2003; Slavutzky, 2003). O descobrimento
inaugural da psicanálise através do mito “o complexo de Édipo”, Freud recorre a
temas da literatura para formular e criar mitos: o de Édipo (1905), o de Narciso
(1914) e o de “a horda primitiva”, acerca das origens (1913).
Essa ampliação do campo da psicanálise aplicada a imagens gráficas,
fotográficas, pinturas, grupos, mitos, obras culturais escritas e publicidade, têm
sido objeto de estudos e desenvolvimentos teóricos por parte de muitos autores
(Berenstein, 1976; Freud, 1921; Käes, 1977; Terzis, 2005).
A investigação psicanalítica desse tipo de material é diferente da escuta
psicanalítica que pressupõe a análise dos significantes e da transferência. Outra
coisa é a análise de um texto mencionado, ou seja, a referência a um poema ou a
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um mito. Aqui, o analista é um ator que intervém no curso da relação; é um
elemento da situação. Na análise das obras culturais escritas e filmadas, o analista
só pode relacionar-se com um material constituído fora de toda relação com ele.

2. OBJETIVOS
- Aplicar determinadas teorias de Freud, formuladas já nas suas primeiras
obras psicológicas: na “Interpretação dos Sonhos” (1900) e nos “Três Ensaios
sobre a Teoria da Sexualidade” (1905).
- Descrever a estrutura e funcionamento do sonho e comparar o seu
mecanismo com o dos mitos.
- Compreender o mecanismo de criação do mito e como o funcionamento do
sonho se liga ao funcionamento do mito.

3. A QUESTÃO DO MÉTODO
A questão metodológica se coloca, entretanto, como a da interpretação de
uma narrativa mítica. Para interpretar o sonho, basta conduzir o sonhador para que
se entregue a associações suficientes, relacionadas a cada um dos elementos que
constituem o texto – o conteúdo manifesto – para que se possa inferir o conteúdo
latente, isto é, o reconhecimento do desejo que lá encontrou sua satisfação. As
associações indicam os lugares onde são representados os mecanismos do
inconsciente, como a condensação, o deslocamento e a simbolização (Freud,
1920).
Sob o plano metodológico, vislumbramos três soluções:
- Interpretar o mito, associando-o a fatos históricos, de acordo com a hipótese
de que um mito traduz certos acontecimentos históricos. Se um mito falar em
deusas, por exemplo, é porque a cultura que o veiculou passou por uma fase
matriarcal. Aqui, tropeçamos em duas objeções. Sabemos, primeiramente, que o
símbolo não se origina da história, mas, tem, antes, a intenção de lhe dar um
sentido; mais ainda, esta hipótese não tem como enumerar as regras da
estruturação interna própria ao mito.
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- Considerar o mito sob o ângulo de sua estrutura interna, isto é, liberar a
lógica que preside a sua construção e sua organização, orquestrado por LéviStrauss em Le cru e le cuit3. Mas, corre-se o grande risco de levar a um puro
formalismo, isto é, de deixar escapar estruturas que não abrem caminho para
qualquer interpretação possível. O estruturalismo tende a se satisfazer,
negligenciando o registro de desejos inconscientes.
- Considerar o mito sob o duplo registro de sua elaboração interna – aquela da
manifestação dos desejos inconscientes – e de sua estrutura enquanto narrativa
manifesta. A estrutura de uma narrativa, ou seja, o arranjo de seus elementos ou
de seus temas, e a criação com que o inconsciente se serve para buscar a
satisfação de seus próprios desejos reprimidos, seria o duplo registro que poderia
validar nosso trabalho de interpretação (Mathieu, 1967).
A questão que se coloca agora é saber se os mitos nos põem na presença de
tal duplo registro. Consideremos primeiro o registro da disposição estrutural.
Entendemos por estas palavras o conjunto de temas que semeiam o declínio de um
relato e que, em um ciclo de mitos, são recorrentes. O caráter de recorrência, com
efeito, só pode garantir que a presença de um tema exerce uma função particular e
está ligada a outros por laços estruturais. Compreendemos imediatamente que um
sistema temático elimina a dificuldade que nos elevou ao propósito de comparar o
mito ao sonho, isto é, que o mito não se acompanha de associações. Reconhecer a
localização de aparição de um tema dentro de uma narrativa, situá-la em relação a
outros temas, isto deveria tornar possível o acesso a outro registro, aquele dos
processos de elaboração. A questão do método que colocamos é o seguinte: o
sistema temático de um ciclo de mitos abre caminho para a interpretação do
mesmo modo que as associações abrem caminho para a interpretação do sonho.
Como viemos a adotar este método? A leitura dos mitos nos deixou
fascinados pelo contraste entre a diversidade das narrativas e a repetição de alguns
temas como a presença de um segredo entre as personagens, segredo que termina
sempre por se revelar a presença de um ferimento físico ou moral que se volta
sempre contra alguém, a presença de um dom simbólico ou real, etc. Sabemos,
por outros caminhos, que a articulação temática das narrativas míticas já tinha se
tornado objeto de análise bastante disputado entre lingüistas e antropólogos. Para
3
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tentar uma interpretação psicanalítica dos mitos, era preciso, entretanto, modificar
seu modo de ação, de maneira a incluir o registro do inconsciente. Como, por um
lado, o mito não é acompanhado de associações que abrem caminho a este
registro, a idéia era nos servir de temas para atingir tal objetivo.
O método que propõe Mathieu (1967) em seu ensaio de interpretação
psicanalítica do mito é aplicado a todo texto terminado e fechado, análogo ao
relato mítico. O relato mítico compreende, por uma parte, um número definido de
temas articulados em uma estrutura e, por outra, símbolos que interpretam a
função da estrutura temática. O problema metodológico da interpretação
psicanalítica do relato mítico aparece, por comparação com a interpretação dos
sonhos, na situação de cura analítica. O autor afirma que o sistema temático de um
ciclo de mitos, abre o caminho para a interpretação psicanalítica, como as
associações abrem caminhos para a interpretação dos sonhos.
Vários autores propõem pensar essa analogia entre a produção literária e a
produção onírica. Entendemos aqui, que isso se torna possível quando se pensa
que tanto uma como a outra, no dizer de Andrade (1987/1988), são textos do
humano, construções e representações das questões vitais.
Rey (1994) entende que tanto a criação literária como o sonho se constitui
numa forma de passagem entre o processo primário e o processo secundário.
Outra autora, Ferreira (1989), que se dedica ao estudo desse tema, afirma que as
estreitas ligações entre a literatura e o sonho evidenciam-se quando pensamos que
ambos estão regidos pelo princípio do prazer e se constituem por meio de um jogo
de símbolos em que só conheceremos o sonho pelo seu texto, narrado pelo
sonhador.
Aqui, para a análise dos mitos terminados e fechados, teremos como
referência, o método proposto por Mathieu (1967) e Terzis (2005) no ensaio
acima citado.

4. PROCEDIMENTO
O primeiro critério para a escolha dos mitos aqui estudados, diz respeito ao
fato de serem livros escritos que tratam as representações de grupo, tais como
modelos de estrutura hierárquica de grupo (líder e seus subordinados) e uma
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missão a cumprir, características do herói no meio de seu povo (grupo); mitos que
oferecem estruturas de casal para pensar psicanaliticamente sobre as
representações do vínculo matrimonial; mitos que oferecem projeto vital
compartilhado (compartilhamento de um espaço-tempo vincular e relação diária
num lugar simbólico do vínculo); mitos que falam das relações sexuais
matrimoniais, relações proibidas e desvios sexuais.
Segundo critério: esses mitos foram utilizados e estudados por um grande
número de pessoas. Valorizar o sucesso do mito, considerado pelo público é
congruente com o critério que Freud (1924) usou para explicar o êxito da história
de “Édipo Rei”, de Sófocles. Segundo Freud, os leitores identificam-se com a
tragédia de Édipo, pois, inconscientemente, sentem impulsos para praticar os
mesmos atos de Édipo.
Terceiro critério: os textos dos mitos foram lidos em duas versões: no idioma
original lido pelo autor do projeto e no texto traduzido (Civita, 1973), por um
grupo de alunos de pós-graduação, junto com o pesquisador do projeto. Essa
forma tem por objetivo evitar equívocos na tradução e permitir a discussão a um
grupo de pessoas, tornando a interpretação menos subjetiva.
Quarto critério: é o mais importante para se entender o mito e a vida íntima da
sociedade grega antiga, bem como suas representações socioculturais.
Procuraremos abordá-las sem preconceitos, por isso deixaremos de avaliá-las pelo
nosso próprio código ético e nossa concepção do que é eticamente correto.
Quinto critério: à complexidade e à múltipla função dos mitos, reconhecemos
que dentre os mitos gregos, alguns têm uma relevância especial para o nosso
projeto de pesquisa: Prometeu Acorrentado; o mito de Atamas, de Néfele e de
seus filhos, Frixo e Helen; o mito de Filaco e seu filho Ificlo; o mito de Édipo e
seu destino traçado antes mesmo de seu nascimento; e o papel de Tétis e
Aurinome no mito de Hefesto.
Sexto critério: todos os documentos foram disponíveis num local
determinado, onde o estudo se desenvolve.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estrutura e funcionamento do mito e a interpretação
De acordo com a teoria freudiana dos mitos que assinala que, na criação e na
formação deles, os desejos reprimidos e os pensamentos de uma continuidade
humana desempenham um papel relevante. Criam-se os mitos utilizando material
extraído do inconsciente coletivo do grupo. Essa constatação, muito geral da
escola freudiana, não assegura, como se espera, uma aplicação uniforme da teoria.
As idéias e os desejos podem ser reprimidos no inconsciente. Contudo, como isso
ocorre? Que idéias são essas que estão mais freqüentemente sujeitas a serem
reprimidas? Por quê são revocadas e que mecanismo auxilia na sua reaparição? Se
são reprimidas por serem perigosas para a saúde psíquica da comunidade, então
como algumas delas conseguem escapar ao seu mecanismo de censura? Enfim,
teria sido realmente Édipo o primeiro herói da literatura ocidental a ser movido
por sentimentos hostis contra seu pai, para obter o amor absoluto de sua mãe? Em
que medida todos os homens ocidentais, instigados pelo amor, expressam seus
primeiros instintos de posse por suas mães?
Para a compreensão do mecanismo de criação do mito, de acordo com Freud,
se faz necessária a mobilização de determinadas teorias formuladas já nas
primeiras obras: na Interpretação dos Sonhos (1900) e nos Três Ensaios sobre a
Teoria da Sexualidade (1905). Na primeira delas, descreve-se o funcionamento
dos sonhos e compara-se o seu mecanismo com o dos mitos, enquanto na segunda
são arrolados e descritos aqueles fenômenos psíquicos que criam idéias e desejos,
os quais, em razão da sua periculosidade, são reprimidos no inconsciente para
constituírem o material, a partir do qual, conforme a teoria de Freud e seus
seguidores, são plasmados os mitos.
Segundo a teoria freudiana, o mecanismo da criação e do funcionamento do
sonho é a chave para a compreensão dos mecanismos correspondentes do mito
(Freud, 1900). Como, porém, os sonhos se ligam aos mitos? Cada sonho é
constituído, quando o analisamos, por dois níveis: o do conteúdo manifesto e o do
latente (oculto). O conteúdo manifesto é aquele que lembramos uma breve
história que pode ser lógica ou absurda. O oculto é o conjunto das idéias que se
associam entre si e se metamorfoseiam no conteúdo aparente. Freud designa o

22
processo de metamorfose do conteúdo oculto, no conteúdo aparente pelo nome de
elaboração do sonho. De certo modo, a elaboração do sonho é uma tradução de
uma língua para outra e ocorre no momento em que as idéias passam do território
do inconsciente para o da parte consciente da mente, atravessando igualmente por
um estágio pré-consciente. Na duração dessa passagem, as idéias são submetidas a
modificações indispensáveis (Freud, 1900). Além do mais, devido ao processo de
dissimulação, que possibilita a expressão de idéias reprimidas, o sonhador pode
desfrutar o seu sono tranqüilamente, enquanto é aliviado da carga dos
pensamentos proibidos ou perigosos à sua saúde psíquica. A saúde psíquica de um
indivíduo é assegurada pelos sonhos, como demonstraram estudos clínicos em
indivíduos impedidos sistematicamente de sonhar. Comprovou-se que esses
indivíduos desenvolveram sintomas psicopatológicos ao longo do dia (Caldwell,
1989).
Voltemos então, à questão: como o funcionamento do sonho se liga ao
funcionamento dos mitos? Por toda a obra de Freud, encontra-se disseminado o
ponto de vista segundo o qual o material dos sonhos reaparece igualmente nos
mitos, nas lendas e nas crendices populares, bem como nas anedotas da vida
cotidiana (Freud, 1900; Abraham, 1913). De modo semelhante aos sonhos, o
funcionamento básico dos mitos reside na representação consciente dos medos e
desejos inconscientes (isto é, reprimidos) no nível social e coletivo: assim, em vez
de termos um indivíduo que sonha para se aliviar da tensão que provoca
pensamentos perigosos, temos no nível social, os membros de toda uma
comunidade tentando reconciliar ilusões e situações inconscientes que se ligam a
ações proibidas como o incesto, o homicídio, a hostilidade entre irmãos, etc. E,
assim como nos sonhos, a censura jamais é suprimida completamente, também
nos mitos as idéias inconscientes aparecem dissimuladas para escapar ao seu
reconhecimento pela parte consciente da mente (Caldwell, 1989).
Nos mitos, esse processo de dissimulação acontece quando uma simples
ilusão inconsciente, que contém um medo ou um desejo reprimido,
metamorfoseia-se em uma explicação prolixa e complexa. Isso pode ser obtido
por meio de diferentes mecanismos psíquicos, com a terminologia dos quais estão
familiarizados todos aqueles que já foram iniciados em psicologia: concentração
de uma idéia (quando várias idéias do nível oculto são representadas por apenas
uma idéia no nível aparente) e transposição de uma emoção (quando as emoções
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que acompanham uma idéia vinculam-se a uma outra idéia aparentemente
dessemelhante). A transposição pode assumir diferentes formas: aparece como
simbolismo, dissociação e projeção (Freud, 1900).
A presença de um símbolo no mito, com a carga emocional que o acompanha,
sugere também a sua interpretação. Assim, a impotência de Íficlo4, filho do rei de
Fílaco, foi curada apenas quando foram decodificados os símbolos de um episódio
da vida infantil do jovem príncipe: quando ele era pequeno, seu pai o aterrorizou
com um punhal ensangüentado e o cravou, em seguida, no tronco de uma árvore.
O punhal, símbolo fálico, cravado no que se considera representa o órgão genital
feminino, remete a uma experiência traumática de natureza sexual que Íficlo havia
tido quando criança. Ou talvez, a ameaça de o pai encarnar o medo da castração,
do qual o jovem príncipe é libertado quando descobre o punhal e o seu
simbolismo. O mecanismo de dissociação ocorre quando dissociamos uma idéia
em duas idéias contrárias com relação ao seu conteúdo: o afirmativo e o negativo.
Como exemplo, podemos dissociar a figura da mãe na forma da boa mãe e na da
madrasta perversa. O mito de Atamas, de Néfele e de seus filhos, Frixo e Helen,
que é citado a seguir, constitui um exemplo mais apropriado.
Atamas desposara, em primeiras núpcias, Néfele, que lhe dera um filho,
Frixo, e uma filha Hélen5. Depois, ele repudiou Néfele e se casou com Ino, filha

4

Eis o mito tal como ele se encontra na Biblioteca de Apolodoro: ... Fílaco ficou maravilhado, e,
quando soube que ele era um adivinho excelente, libertou-o e pediu-lhe que lhe dissesse como seu
filho Íficlo poderia ter filhos. Melampo prometeu dizer-lho com a condição de que recebesse as
vacas em troca. E após sacrificar dois touros, retalhou-os em pedaços e chamou os pássaros
mânticos. Logo que um abutre apresentou-se, Melampo ficou sabendo por intermédio desse que,
certa vez, quando Fílaco estava castrando carneiros, esse depôs a faca, ainda ensangüentada, ao
lado do Íficlo, e visto que o menino amedrontou-se e pôs-se a correr, Fílaco cravou a faca num
carvalho sagrado, cuja casca, crescendo ao seu redor, ocultou-a. Disse-lhe então o abutre que, se a
faca fosse encontrada e ele raspasse a ferrugem e desse-a para Íficlo bebê-la por dez dias, ele
geraria um filho. Logo que soube desses fatos por meio do abutre, Melampo encontrou a faca e,
tendo raspado a ferrugem, deu-a para que Íficlo bebesse-a por dez dias, e assim ele teve um filho,
Podarces (tradução direta do grego antigo por Cabral e Terzis, 2007).

5

Eis a versão como se encontra na Biblioteca de Apolodoro: Dentre os filhos de Éolo, Atamas, que
reinou sobre a Beócia, gerou um filho com Néfele, Frixo, e uma filha, Helen. Casou-se novamente
com Ino, da qual lhe nasceram Learco e Melicertes. Ino, tendo tramado contra os filhos de Néfele,
convenceu as mulheres a tostarem o trigo. E elas, pegando-o às ocultas dos homens, assim o
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de Cadmo. Deste segundo casamento nasceram dois filhos, Learco e Melicertes.
Mas Ino odiava os descendentes de Néfele e exortou Atamas a sacrificar Frixo e
Helen. Quando ambos estavam prestes a serem imolados, Néfele deu a seus filhos
um carneiro com um velo de ouro, presente de Hermes, que arrebatou pelos ares
os dois jovens, livrando-os do perigo (Apolodoro, Biblioteca, 1.9.1). Desse modo,
todas as boas feições da mãe “dissociada” concentram-se na pessoa da mãe real,
Néfele, enquanto o caráter de Ino reflete as feições ameaçadoras da mãe que,
algumas vezes, sentimos que odiamos. Na essência, no entanto, cada figura
maternal é uma junção das duas feições (Caldwell, 1989).
Por fim, o modo mais evidente pelo qual a categoria psicológica da projeção
se expressa é a presença dos oráculos em todo o espectro do mundo grego antigo,
a qual indica que atribuímos a uma produção de causas externas – à vontade
venerável de um deus – aquilo que não ousamos a aceitar como nossas próprias
idéias e desejos pessoais. É desta maneira que Édipo “fica sabendo” que matará o
seu pai e se casará com a sua mãe, enquanto, na essência, a resposta do oráculo
não reflete nada mais do que os seus desejos profundos.
Os mitos contêm, de acordo com os teóricos da análise pós-freudiana, idéias
reprimidas, desejos e medos que se mostram na superfície em uma forma
dissimulada ou distorcida no fluxo de uma longa narrativa. As idéias que estão
mais sujeitas ao processo de repressão (e, por extensão, as idéias que predominam
nos mitos e nos sonhos) são tipicamente as idéias da fase infantil e principalmente
as idéias que se vinculam aos pensamentos e comportamentos proibidos e
perigosos – e capazes de provocar angústia e culpa – provenientes, sobretudo da
esfera da vida sexual dos pais. Isso não significa que o problema mais importante
das crianças é de natureza erótica, mas que esse tem maior probabilidade de estar
sujeito ao processo de repressão. A diferença entre os sexos adquire uma

fizeram. Mas a terra, tendo recebido trigo tostado não vingou suas colheitas anuais. Por esse
motivo, Atamas enviou uma comitiva a Delfos para saber como poderiam escapar da esterilidade.
Ino persuadiu os enviados a dizerem que o oráculo havia lhes respondido que a esterilidade
cessaria se Frixo fosse imolado em sacrifício a Zeus. Assim que Atamas ouviu isso, foi constrangido
pelos habitantes do país e levou Frixo ao altar. Néfele, porém, arrebatou-o pelo alto, juntamente
com sua irmã Helen, e deu-lhes o carneiro do velo de ouro, o qual ela havia recebido de Hermes,
pelo o qual eles foram transportados através do céu e atravessaram a terra e o mar (tradução direta
do grego antigo por Cabral e Terzis, 2007).
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importância cada vez maior na vida das crianças, bem como o comportamento
sexual dos pais, especialmente essa atividade secreta que gera descendentes e
satisfação e da qual elas próprias estão excluídas. O funcionamento do processo
de repressão dos desejos proibidos, que trata de conservar a saúde psíquica dos
indivíduos e a sua livre inclusão na sociedade, é tão importante que Caldwell
constata, com razão, que a diferença entre os seres humanos e os outros seres
vivos provavelmente não reside no fato de os primeiros serem dotados de fala
(isto é, de serem racionais), mas no de o seu mundo psíquico e intelectual ser
suscetível ao processo de repressão (Caldwell, 1989).
As ilusões sexuais combinam-se com outras derivadas a ponto de criar na
criança o complexo de Édipo, isto é, a fase na qual a criança exige a atenção e o
amor exclusivo do progenitor do sexo contrário ao seu e enfrenta o progenitor do
mesmo sexo como adversário ou inimigo que deve ser substituído (Freud, 1900;
Caldwell, 1989). Situações edipianas não são encontradas apenas no mito de
Édipo, mas igualmente em todos os mitos heróicos: em toda parte existe uma
relação triangular entre um herói, o objeto proibido de seu desejo e uma figura
que lhe impede de se aproximar desse objeto (Green, 1984 e 1989).
Habitualmente, as personagens que tomam parte na trama não são o filho, a mãe e
o pai (como no mito de Édipo), mas uma relação triangular que pode estar ausente
ou alterada (por exemplo, em vez de alguém querer se unir à própria mãe pode
desejar a sua irmã ou uma outra mulher com a qual não possui laços de
parentesco, mas que apresenta semelhanças com sua mãe) Isso, no entanto, em
vez de derrubar essa hipótese, a fortalece, tornando as coisas mais realistas,
enquanto muito raras, pois de fato, os heróis dos mitos casam-se com suas mães!
“Nos mitos, como na vida, aquilo que tem importância não é a identidade
particular das personagens que participam da ação, mas antes a persistência de
uma determinada estrutura e função” (Caldwell, 1989; Terzis, 2007).
Na análise que vem a seguir, dois campos são examinados em correlação: o
funcionamento dos sonhos e a expressão do complexo de Édipo. Devereux (1976)
que tem mostrado uma extensa e fecunda trajetória na aplicação de teorias
freudianas no mito e na literatura clássica, dedicou uma monografia à
interpretação dos sonhos na tragédia grega: “Os Sonhos na Tragédia grega: um
estudo etno-psicanalítico”, Oxford (1976), na qual os sonhos são examinados não
como elemento que impele ou subverte a trama da tragédia, mas como campo no
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qual se expressam e se comunicam desejos inconscientes que se ligam a
fenômenos psíquicos; esses fenômenos estão relacionados principalmente com o
despertar da sexualidade e com situações edipianas obscuras. De modo
significativo, faremos menção ao sonho que Ino narra a Prometeu, o Titã
acorrentado, durante a sua atormentada perambulação pelo mundo, após ter sido
metamorfoseada em uma novilha (Ésquilo, Prometeu Acorrentado, 645-655). O
sonho descreve como as visões noturnas visitam com freqüência a heroína e lhe
falam de modo doce e sedutor [(...) Aeí gàr ópseis énnykhoi poleúmenai/ es
parthenônas toùs emoùs paregóroun/ leíoisi mýthois: “volteando sempre visões
noturnas / junto ao virgíneo leito me exortavam / com doces falas”. Tradução de
Ramiz Galvão, Prometeu Acorrentado, 645-647], exortando-a a abandonar a sua
condição de virgem, que manteve por muito tempo, e a entregar-se ao desejo de
Zeus na planície de Lerna, local onde eram apascentados os rebanhos de seu pai.
Isso “aliviará” Zeus de seu desejo (o texto é detalhado e por isso revelador: hos na
to Dîon ómma lophése póthou: “e o ardor dos divos olhos desaltera”. Tradução de
Ramiz Galvão, Prometeu Acorrentado, 654). O sonho tem um conteúdo aparente:
a conservação da virgindade por longo tempo – em um mundo onde
habitualmente as meninas se casavam muito cedo – mostra uma persistência
edipiana. O desejo de Zeus também se manifesta de maneira nítida: a ação de
aliviar o “ardor dos olhos” de Zeus, remete imediatamente ao falo divino e ao ato
sexual, o qual, nos casos em que as mulheres mortais se unem aos deuses, dura
apenas enquanto ocorre a satisfação momentânea do companheiro divino. O
desejo já se manifestou, o local da cópula já está definido, a única coisa que falta é
a decisão de a donzela se entregar [si d´ô pai, me polaktíseis lékhos / to Zenós
(“tu, donzela, não desdenhes o leito de Zeus”), Prometeu Acorrentado, 651-652].
Em uma segunda leitura, no entanto, são também revelados outros elementos que
constituem o conteúdo oculto do sonho. A voz sedutora das visões noturnas de Io
é a sua própria voz, a qual, pondo de lado as proibições sociais, incita-a ao ato
sexual, e, sobretudo edipiano, apesar de que essa incitação “dissimula-se” – de
acordo com o mecanismo dos sonhos – em submissão à vontade do Deus
supremo. Como se constata o caráter edipiano do desejo? A figura do pai deve se
“revestir” de um outro caráter, para que seja posta de lado a censura – a qual
nunca é completamente suprimida, nem mesmo nos sonhos – e seja permitida a
sua reaparição na parte consciente da mente.
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É lugar comum, segundo a concepção freudiana, que os deuses são
concebidos de acordo com a imagem dos pais das crianças. Desse modo, é fácil
entender Zeus-pai como o pai natural. Há também o interessante detalhe de que
Ínaco, como deus-rio , que é representado com um par de chifres e assemelha-se a
Zeus, que assume a forma de touro para se unir à novilha-Ino (Ésquilo,
Suplicantes, 301). Por fim, o local da cópula – uma planície, que é comumente um
local em que ocorrem os encontros amorosos na literatura grega antiga – são os
campos de pastagem do pai Ínaco, nos quais se apascenta apenas gado bovino,
uma referência indireta e uma confusão intencional entre o rebanho e a forma que
os futuros amantes irão assumir (Devereux, 1976). Ino, após ter tido as visões, em
vez de reagir de outra maneira, revela a seu pai as perturbações noturnas.
Freqüentemente, as herínas que se encontram em semelhante dilema vão
voluntariamente ao local do encontro ou são raptadas contra a vontade, e ambas as
ações são praticadas às ocultas de seus pais. A revelação de Ino é uma confissão
dos desejos edipianos. A reação do pai foi a de sondar a vontade dos deuses
mediante a consulta a vários oráculos, os quais, a princípio, eram
incompreensíveis. Quando, por fim, tornou-se manifesta a vontade divina, o pai
expulsou a filha, acatando as ordens explícitas do sonho: a filha banida não pode
fazer nada além de se refugiar na região semi-selvagem de Lerna e ficar exposta
aos “olhos” de Zeus. Em essência, Ínaco pune sua filha como se ela lhe tivesse
confessado os seus desejos abertamente, e ele, após ter hesitado, avaliando os seus
próprios desejos, decidiu por rejeitá-los.
Observamos que a psicanálise concede uma ênfase especial aos desejos
infantis reprimidos e às ilusões que derivam da atividade sexual dos pais, da qual
as crianças são excluídas, apesar de serem os produtos visíveis dessa atividade.
Por conseguinte, a maioria das ações míticas se circunscreve a um número
relativamente pequeno de fenômenos.
Os mitos são os produtos oníricos da idade infantil da humanidade (Abraham,
1913). Contudo, eles não refletem apenas os medos e as angústias infantis que
concernem, sobretudo à sexualidade dos pais, mas funcionam, indubitavelmente,
em vários níveis, um dos quais pode ser o psicológico. De fato, os mitos podem
constituir-se a válvula de segurança por onde são canalizadas as tensões perigosas
para a comunidade, ou ainda, a narrativa mítica pode constituir um campo
apropriado à identificação de situações e personagens que refletem nossos desejos
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mais recônditos, os quais se realizam em nossos sonhos e fantasias, mas não na
nossa vida cotidiana.
Paralelamente à complexidade e à múltipla função dos mitos, deve-se
reconhecer que, dentre os mitos gregos, alguns têm um interesse especial para a
interpretação freudiana, como o de Hipólito, de Medeia, das Bacantes, das
Suplicantes e os mitos hesiódicos de sucessão. Os resultados que são hauridos
pelos pesquisadores, os quais dominam também – excetuando-se o conhecimento
das fontes antigas – os princípios da teoria freudiana da psicopatologia, são muitas
vezes fecundos.
A investigação freudiana do mito, no entanto, não deve parar por aí. O
reconhecimento das possibilidades do método, em conexão com os ensinamentos
estruturais, que aceita igualmente a crítica aos seus princípios, também podem ser
aplicados a uma análise dotada de rica imaginação, como atesta o artigo de
Charles Segal (1978), intitulado “Penteu e Hipólito no divã da psicanálise e na
trama da análise estrutural” (1978), o qual constata que esses métodos são
mutuamente complementares e muitas vezes preenchem suas lacunas com uma
síntese bem sucedida.
É evidente que muitos dos ensinamentos da teoria freudiana foram
incorporados à hodierna investigação do mundo. A referência ao inconsciente
como local de armazenamento dos desejos reprimidos, os quais, sob determinadas
condições, reaparecem na produção de sonhos, mitos e obras de arte; a existência
do complexo de Édipo, que deriva da sexualidade dos pais, e a relação
anfibológica das crianças com a mãe e com o pai, são conhecidos por todos, e o
seu apelo já não exige nem mesmo uma relação bibliográfica: tornou-se uma
aquisição comum a todos.
A luta da alma humana com os desejos socialmente condenáveis é,
igualmente, algo que todos nós já constatamos em nosso interior. As emoções
perigosas são reprimidas, mas continuam a viver somente para encontrar os
modos de satisfação que a vida real lhes negou.
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6. CONCLUSÃO
Neste estudo concluímos que a estrutura temática do mito abre caminho para
a interpretação do registro do inconsciente, assim como as associações abrem
caminhos para a interpretação do sonho.
Comprovamos como estrutura no mito uma retomada da situação triangular –
verdadeira compulsão pela repetição – faz cada vez surgir um significante em
função de um segredo ou de sua revelação. Este significante exerce um poder
cativante sobre as personagens. Além disso, as variações de uma narrativa para
outra, adquirem toda sua significação ao se compreender como possibilidades
ofertadas pela estrutura temática que é, na verdade, a estrutura edipiana.
Consideramos os mitos expressões codificadas do inconsciente, porém, ao
contrário dos sonhos, os mitos são partilhados em público. Se puderem ser
compreendidos, teremos acesso à mente humana e isto se constituiria na chave
para a saúde mental, pois configuram-se como pistas para a nossa própria história
psíquica.
Finalizando,

ressaltamos

a

importância

do

mito,

percebido

como

acontecimento inerente a um tempo passado, mas que se mantém sempre presente.
Portanto, consideramos valioso o trabalho de investigar os acontecimentos atuais
no âmbito dos mitos. Defrontamo-nos, deste início do século XXI com um
momento que aponta, inevitavelmente para a necessidade de recordação e
reavaliação do passado, reavaliação essa que deve se pautar por um processo
contínuo. Antes de nos prepararmos para o futuro, devemos compreender as
influências do passado em nossa situação atual.
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2-PSICÓLOGO COMUNITÁRIO: AÇÕES DE UM PROFISSIONAL
COMPROMISSADO POLITICAMENTE COM GRUPOS SOCIAIS
6

Antonios Terzis

Antonio Carlos Barbosa da Silva7

Notas Introdutórias – Uma transformação psicológica
Comumente a psicologia é definida como “a ciência que estuda o
comportamento humano”, quer esses comportamentos sejam considerados
conscientes – experiências, conhecimentos, pensamentos e ações intencionais e/ou
inconscientes – orientações que nos conduzem a partir de um plano não
observável diretamente.
Esse tipo de definição demonstra a nítida preocupação individualizante da
psicologia por seu objeto de estudo e uma visão limítrofe do comportamento
humano, visto como determinado apenas pelas condições ambientais e subjetivas,
rechaçando outros aspectos que podem contribuir para a compreensão do
comportamento humano, tais como, questões sociais, históricas, culturais e
políticas.
Porém, a história nos mostra dialeticamente que a transformação faz parte do
conhecimento científico. A psicologia, por exemplo, transcendeu de um enfoque
individualista para enfoques pluralistas, nos quais haveria espaços para refletir
sobre questões sociais, políticas, econômicas, entre outras, que influenciariam a
identidade do sujeito.
Essa transformação, que se iniciou a mais ou menos quarenta anos8, imprimiu
à psicologia um novo modo de conduzir seus trabalhos. Aspectos sociais e
históricos eram vistos como componentes básicos do estilo de vida humana e
6
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estruturava a base das questões que envolviam valores de liberdade, direitos
humanos, organização política e econômica. Estudos sobre fenômenos de
liderança, propaganda, preconceito, mudança de atitudes, comunicação, relações
raciais, conflitos de valores, relações grupais, entre outros, na maioria das vezes,
confinados aos estudos sociológicos, passaram a ser examinados pela psicologia.
De um modo geral, a psicologia verificou que os fenômenos estudados por
ela são construídos a partir de significados atribuídos pelas culturas e pela história
de grupos de uma sociedade humana. Poderíamos, portanto, afirmar que é muito
difícil encontrarmos comportamentos humanos que não envolvam componentes
sociais e são estes aspectos que moldam o enfoque da Psicologia Social.
Praticamente, o primeiro país a utilizar os conhecimentos oriundos dessa
nova psicologia foi os Estados Unidos, em 1950, como teoria essencial na
elaboração de procedimentos e técnicas de intervenção nas relações sociais, a fim
de garantir uma vida melhor para a população. Porém, esses procedimentos foram
usufruídos de forma enviesada e as fórmulas psicológicas se voltaram para o
ajustamento e adequação de comportamentos individuais ao contexto social. As
ações psicológicas usadas ideologicamente para manter o sistema vigente desse
país, deixando de assumir uma postura ideológica crítica.
A sociedade seria um pano de fundo, onde o indivíduo atua, e desta forma,
procura explicar o seu comportamento por causas internas, tais como traços
de personalidade, atitudes, motivos, quando não por instintos. Seria uma
Psicologia Social que isolaria o indivíduo, criando uma dicotomia entre ele e
a sociedade – um poderia influenciar o outro, mas se tratariam de fenômenos
distintos (Lane, 1991, p. 76-77).

Apesar da crença dos norte-americanos em relação a esse tipo de psicologia
social, os anos vindouros mostraram que neste país, as grandes demandas sociais
não foram sanadas; o preconceito continuou gerando violência, a miséria
aumentou, o racismo se revigorou, a intolerância política se consolidou e nos
centros urbanos o homem se desumanizou. A sociedade com ideais capitalistas
não fora capaz de transformar todos os seres humanos.
Nos países da América Latina nesta época, praticamente reproduzia-se a
mesma psicologia norte-americana. Conceitos e técnicas norte-americanas eram
utilizados. Defendia-se a chamada pesquisa neutra que sustentava as ações
psicológicas e continuava-se à procura de leis universais que regeriam o
comportamento social dos indivíduos.
No final dos anos sessenta, inúmeras críticas a esse tipo de psicologia,
ganharam corpo na Europa, denunciando a crise da psicologia social.
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É na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, onde surge, no final
da década de 60, as críticas mais incisivas à Psicologia Social norteamericana, denunciando o seu caráter ideológico e, portanto, mantenedor das
relações sociais. Obviamente, nada poderia ser alterado nas condições sociais
de vida de qualquer sociedade, se a base fosse os conhecimentos
desenvolvidos até aquele momento (Lane, 1991, p. 77-78).

No Brasil, essa crise fez com que os psicólogos buscassem novas idéias
teóricas que fundamentassem suas ações. Nesta busca, o psicólogo encontrou
outros espaços que ampliaram suas intervenções e o conduziram a rever a
Psicologia Social.
No Brasil assim como em quase toda América Latina, nas décadas de 60 e
70, a Psicologia Social seguia um rumo muito próximo à forma de Psicologia
Social importada dos Estados Unidos. (...) Tal posicionamento colonialista,
onde a importação desenfreada e acrílica de posturas teóricas estava muito
presente, levou alguns psicólogos sociais latino-americanos, no final da
década de 70, a constatar o período que se chamou de “a crise da Psicologia
Social”. Ou a “crise de referência”. Vale retomar que esta crise era européia
já na década de 60 (Bernardes, 1998, p. 30).

Dessa forma, a psicologia social, ao rever suas teorias e suas práticas, buscou
novos espaços sociais para ampliar o seu leque de intervenções, desenvolveu
novas experiências, encontros e sistematizações inovadoras.
Entretanto, o psicólogo percebeu que a psicologia social enquanto modelo
teórico compreendia totalmente as demandas desse novo espaço. A revisão teórica
juntamente com a experiência levou-o ao aprofundamento desta área e os novos
conhecimentos

que

surgiram

se

configuraram

na

chamada

Psicologia

Comunitária.
A psicologia comunitária apresentou-se como uma proposta de atuação à
compreensão das necessidades e dos interesses populares, trabalhando para a
formação

da

consciência

crítica,

política

e

construção

da

identidade

social/individual dos grupos comunitários com o intuito de que os sujeitos
pudessem ser condutores de sua história. O homem foi compreendido como um
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ser sócio-histórico, um ser intencional, criativo e em constante transformação,
capaz de mudar o próprio processo que o constitui enquanto ser social.
Metodologia pertinente à Psicologia Comunitária
Em relação às questões metodológicas, a psicologia comunitária encontrou
métodos que defendiam a participação da população no desenvolvimento dos
trabalhos como algo salubre e necessário, uma vez que permitiriam uma
compreensão da população do que estava sendo feito com ela e possibilitava
desenvolver formas de não se tornarem alienadas a esse processo. As chamadas
pesquisas participantes passaram a ser elos comuns na estruturação metodológica
desse tipo de psicologia.
A opção por um tipo de pesquisa, compromissada politicamente com a
população, a fim de conduzi-la a uma visão mais crítica e dialética frente aos seus
problemas, levou o psicólogo comunitário a elaborar e defender um trabalho que
fosse comprometido com a comunidade, que não fosse porta-voz de uma
psicologia social norte-americana (compromissada com o sistema predominante).
Um trabalho que tivesse como objetivo buscar as melhores formas de
compartilhar um conhecimento psicológico com a população, a fim de
desenvolver reflexões críticas e transformadoras frente aos problemas
comunitários.
(...) A psicologia como técnica, comprometida com uma classe social
específica – a dominante, material e espiritualmente – é preciso opor uma
psicologia que, embora focalizando especializadamente os processos
psíquicos, não perca de vista a totalidade social concreta que lhes dá sentido.
Nesta perspectiva, fazer psicologia continua sendo um ato político como
sempre foi, mas agora um ato político comprometido com os agentes da
transformação da estrutura social e não mais com os interessados pela sua
conservação (Patto, 1997, p. 3).

Dessa forma, a busca por estudos e metodologias inovadoras foi uma forma
de renegar uma suposta ação profissional adaptativa e paternalista junto às classes
sociais excluídas das intervenções psicossociais críticas, transformadoras e
transformáveis.
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As práticas comunitárias atentas às mudanças no mundo contemporâneo,
procuraram agir com rigor na investigação e buscaram por mudanças
microssociais que permitiam ouvir o sujeito e, a partir dessa escuta, desenvolver
uma postura investigativa que resgatasse aspectos intrínsecos que eram negados
pela sociedade atual. Aspectos que reportavam à importância de uma fala
obstruída, desprezada, mas que no fundo mostrava-se repleta de saberes e
soluções para as contendas comunitárias. A construção de uma metodologia nessa
psicologia, necessariamente contava com o apoio e sanção da comunidade.
As ações metodológicas – ações pelo fato de vir-a-ser – ocorriam através de
discussões entre psicólogo e os sujeitos que contariam com intervenções
psicossociais. Discussões que versavam na busca de explicações para os
problemas comunitários serviriam na elaboração, no planejamento e execução de
programas subsidiados por metodologias que visariam compreender os problemas
comunitários e lançariam desígnios para a transformação da realidade vivida.
Com essas inovações práticas-teóricas, a psicologia comunitária foi capaz de
delinear a produção do conhecimento através da interação entre o profissional e os
sujeitos da investigação/ação.
Dessa forma, a metodologia que produzia o conhecimento da psicologia e que
fluía

através

da

equação

“teoria-prática-teoria”

(na

qual

elevavam-se

conhecimentos prontos para subsidiar ações e a partir da experiência modificá-los
(passa, com a psicologia comunitária para a seguinte equação: “prática-teoriaprática” (na qual ação-prática estabelecida conjuntamente com a população, é o
primeiro passo metodológico que indica o segundo passo – as teorias que
devemos resgatar para auxiliar na reflexão de nossa ação – e o terceiro passo é
voltar à prática para desenvolver ações transformadoras, agora estabelecidas entre
o embate população (experiência) e com a atitude do profissional (teoria-ação).
Estorvos à Psicologia Comunitária
Apesar desses avanços, as chamadas psicologias comunitárias ainda hoje
enfrentam a dificuldade de efetuar intervenções que consigam unir a teoria à
prática e elaborar ações que transformem politicamente e subjetivamente
populações atendidas. Isso demonstra o grau de dinamismo que envolve a
psicologia comunitária.
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Os principais problemas comunitários, tais como, a disputa pelo poder
político entre líderes comunitários, a falta de participação da comunidade na
reivindicação de melhorias da comunidade, alienação política da população, saúde
mental da população, a violência dos bairros, desemprego, violência doméstica,
invejas e intrigas entre os membros dos grupos comunitários, são tratados como
questões desalinhavadas em relação ao sistema social vigente.
Essa questão, tal como lembra-nos Guareschi (1996), reporta às ideologias
dominantes imperativas que usam o emprego de formas simbólicas (significados,
sentidos) para sustentar sua dominação. Dominação que usurpa a capacidade de
argumentação, reivindicação das classes dominadas.
É sabido que grupos comunitários quando reivindicam uma participação
maior nas decisões políticas e econômicas em sua sociedade, são considerados
ingratos ou não colaboradores do sistema.
Sendo o psicólogo comunitário um profissional que trabalha justamente em
prol destas questões, logo ele também será considerado um não colaborador à
permanência do sistema vigente.
Difícil tarefa compete a esse profissional, ou seja, atuar junto aos sujeitos
que, num primeiro momento, tem pensamentos cristalizados e estereotipados que
necessitam ser transformados e, ao mesmo tempo, ser boicotado pela ordem social
vigente e não contar com o apoio da mesma. Isto implica em uma série de
questões.
Primeira: apresentar intervenções junto a grupos que desconfiam de nossa
atuação, que são resistentes a trabalhos que visam intervenções indiretas (o desejo
é que o psicólogo atue magicamente com intervenções psicoterápicas e resolva
todos os problemas da comunidade) na busca pelo desenvolvimento de ações
conscientes e desejam que nossa participação seja constante e paternalista.
Segunda: estar preparado para decepções no curso das intervenções (as
intervenções têm que ser criativas, efetuadas em diferentes espaços, os grupos
montados são efêmeros, etc.), uma vez que a população demora a compreender
que essas ações denotam tempo, participação e colaboração nas discussões.
Terceira: o tolhimento por parte de órgãos sociais públicos que não querem
intervenções que mudem o modus faciendi da população comunitária. Isto ocorre
com suspensão de verbas, quando há auxílio desses órgãos, críticas veladas dos
mesmos junto às comunidades, enfraquecendo, assim, nossas ações.
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Quarta: o desgaste emocional que o profissional sofre ao ter que reinventar
constantemente suas ações e ao mesmo tempo ter autocrítica para saber se essas
são eficientes ou não.
Quinta: estar preparado para aceitar qualquer processo de reflexão da
comunidade, mesmo que esses estejam em desencontro com seus ideais políticos
ideológicos.
Sexta: estar atento para não tornar-se prepotente, acreditando que todo
conhecimento psicológico parte apenas desse profissional. Não criar dependência
de suas intervenções junto à população comunitária, senão a comunidade não
conseguirá refletir, crescer sem a presença do psicólogo.
Preparado para enfrentar estas questões, cabe ao psicólogo desenvolver junto
à população, intervenções que privilegiem e mostrem que o pensamento e ações
são frutos de uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade, o que implica ao
primeiro ser transformado pela sociedade e concomitantemente poder transformála.
O Psicólogo Comunitário: Compromisso com uma Psicologia Libertadora
Desse modo, a sociedade seria uma realidade objetiva e subjetiva e seria
compreendida como um processo dialético, que consideraria o sujeito e suas
relações – subjetivas ou objetivas – com a coletividade. A sociedade, tanto
dialeticamente ratificaria ao ser uma identidade objetiva atribuída, e ao mesmo
responderia com uma identidade subjetiva apropriada.
A identidade, sendo dinâmica, pode, necessariamente, ser transformada.
Dessa forma, o sujeito em sua subjetividade, pode estabelecer uma estrutura
crítica na qual é capaz de visualizar os limites que lhe são impostos pela sociedade
e a partir desse desvelamento, dispor de ações que coloque sua vida numa
perspectiva mais dinâmica e transformadora.
Ações transformadoras

(pensamentos, relações, convivência) devem,

portanto, ser interiorizadas como projeto individual e tomadas como formas de
consciência e inconsciência, pois essas questões não seriam apenas incorporadas
por interesses coletivos abstratos e sim, por algo que resgate o prazer individual.
Em suma, bem estar coletivo e prazer individual não seriam dicotômicos e sim
fariam parte do dia-a-dia das pessoas.
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Lugar incômodo caberia, portanto, ao psicólogo comunitário, sem
prerrogativa de instituir uma ingerência sobre a comunidade. Sua função seria
capacitar a população a construir meios para estabelecer novas práxis na
compreensão de suas lutas e problemas comunitários que advém e que perpassam
nas relações comunitárias.
O esforço na busca por um pensamento mais dialético9 junto à comunidade,
deveria ser o objetivo final do psicólogo comunitário. A práxis estabelecida com
esse modo de ação possibilitaria à população comunitária ser a senhora de seus
atos e deixaria o psicólogo livre de ações prepotentes, dominadoras frente à
comunidade.
Caberia a esse profissional, juntamente com a comunidade, identificar as
contradições, evidenciar a estrutura concreta e simbólica dos conflitos
comunitários e viabilizar propostas de intervenções alternativas e realistas que
permitam a participação de todos os interessados na capacitação para lidar com
problemas comunitários surgidos. Harmonicamente, Bleger (1984), projeta a
função do psicólogo que interviesse na comunidade como um educador que educa
e é educado, concomitantemente pelas experiências das pessoas. Sua intervenção
e sua pesquisa se desenvolveriam a partir da demanda da comunidade.
Dessa forma, o psicólogo na comunidade deve rever suas posições
profissionais, uma vez que ali atuando, abre mão de seguir um cientificismo
positivista que, antecipadamente, requereria uma metodologia conservadora, e
estar disposto a criar junto com a comunidade, metodologias inovadoras em suas
ações.
As colocações acima teriam como objetivo, lançar farpas nas possíveis
indagações a respeito do papel do psicólogo comunitário.
Ouvir o sujeito em sua comunidade e, a partir de seu desejo, a demanda, o
conflito, talvez fosse uma forma eficaz de contestar aspectos de sua subjetividade
e transformá-los na vanguarda de sua consciência no mundo objetivo,
possibilitando-o ser o sujeito10 de sua história.
9

O pensamento dialético seria compreendido como aquele que permite ao sujeito rever, confrontar e quebrar
suas estruturações cognitivas anteriores. Seria um pensamento dinâmico, que está sempre em transformação e
se permite aprofundar nas questões e a criar novos pensamentos inovadores e dinâmicos.
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Estamos partindo da perspectiva de Góis (1993), no qual a psicologia social comunitária transforma o
indivíduo em sujeito.
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Sintetizando, o psicólogo na comunidade trabalha fundamentalmente com a
linguagem e representações com relações grupais – vínculo essencial entre o
indivíduo e a sociedade – e com emoções e afetos próprios da subjetividade,
para exercer sua ação ao nível da consciência, da atividade e da identidade
dos indivíduos que irão algum dia, viver em verdadeira comunidade (Lane,
1998, p. 31).

Dessa

forma,

as

chamadas

psicologias

comunitárias

se

definem

aprioristicamente por modelos que desenvolvam intervenções críticas e
transformadoras, que questionem a comunidade, sua história, e busquem produzir
um sujeito crítico, capaz de transformar sua sociedade.
Caberia, portanto, ao psicólogo, diante desta situação, agir para capacitar o
sujeito a transcender em uma comunidade, suas possibilidades de ser uno, em uma
totalidade contraditória, múltipla, relacional, mutável, transformadora e
consciente de que suas ações estariam sendo dominadas por um ideário capitalista
e autoritário (sem espaço para opiniões diferentes). Esse ideário apenas ressaltaria
e defenderia movimentos que alienasse e afirmasse o sujeito comunitário como
reprodutor de ações que deveriam ser prescritas pela comunidade, quando essa
segue normativamente as regras vigentes da autoritária sociedade de classes.
Entre estas ações transformadoras, defenderíamos aquelas que seriam
possíveis dentro do próprio espaço comunitário, que visariam resgatar uma ação
constitutiva, que afirmaria a possibilidade de quebrar as amarras da opressão e
reestruturaria uma identidade própria, capaz de dinamizar a vida dos sujeitos e
possibilitar a busca por uma estrutura objetiva que lhe proporcionasse um sentido
de vida mais crítico, politizado, dialético, histórico, ético, afetivo e transformador.
Esta ação, indispensavelmente recuperaria no sujeito a ordem do subjetivo – fator
capaz de estabelecer uma práxis substancial e permanente no embate com essas
questões.
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3-Adolescência atual: Algumas contribuições teóricas da Psicanálise.
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O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a questão da adolescência
historicamente e propor a discussão de algumas contribuições da psicanálise sobre
a adolescência na atualidade, sendo parte dos resultados de pesquisa de doutorado,
ainda em andamento, intitulada: “Crônicas de um grupo de adolescentes: uma
experiência psicanalítica”. Tal pesquisa tem por objetivo investigar os processos
psíquicos (intrapsíquicos e intersubjetivos) produzidos no aqui-agora de um grupo
de adolescentes; compreender a estrutura e o funcionamento psiquico do grupo;
verificar se a técnica grupal é eficaz para sensibilizar os participantes aos
fenômenos de grupo e se possibilitará a busca de meios apropriados para resolver
alguns dos problemas que ali se evidenciarem. Fundamenta-se no aporte teóricometodológico da psicanálise e, mais especificamente, da psicanálise dos grupos.
Os adolescentes apresentam diversos tipos de transtornos emocionais e que,
acompanhados por seus pais, procuram atendimento na Associação PróReintegração Social da Criança, instituição filantrópica de saúde mental, no
município de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Ao grupo de adolescentes
será aplicada a técnica da associação livre circulante, a partir de relatos míticos.
Para que haja objetividade no estudo, gravaremos todas as reuniões grupais em
aparelho de mp3. Para Análise do Material, será utilizada a Técnica “Análise do
Conteúdo” de avaliação qualitativa, a qual visa ultrapassar a mera descrição do
conteúdo das mensagens, com aplicação de inferências que possibilitam uma
interpretação aprofundada. Apontará os temas-chaves de cada reunião do grupo.
Os resultados esperados por meio da técnica grupal serão a sensibilização aos
fenômenos de grupo, reflexão sobre atitudes e condutas, vivência das emoções,
pensamentos, liberdade de ação, maior integração e sociabilidade.
Palavras-chave: Adolescência; Psicanálise; Grupo; Saúde mental; Mitos.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi motivado, em parte, por nossa experiência
clinica como psicoterapeuta de grupo de adolescentes, tanto no consultório,
quanto no ambiente institucional, e do contato mantido com pais e professores que
freqüentemente se encontram em estado de preocupação com os jovens atuais. A
partir disso, compreendemos que essa faixa etária constitui uma grande parcela da
população que procura atendimento, identificado como um grupo etário
vulnerável e de risco, configurando a necessidade de se desenvolver novos
métodos e técnicas de intervenção no campo da saúde mental. Por estar em
processo de desenvolvimento, o adolescente com seus conflitos internos,
contradições e questionamentos necessita de atenção para que amadureça e tornese um adulto pleno e realizado.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência
compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos de idade. Já de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei no 8.069 de 13/07/90), é
considerado adolescente o indivíduo entre 12 e 18 anos de idade. Consideramos
que essa diferença é pouco relevante frente a todas as modificações biológicas,
psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas que caracterizam esse período da vida.
Para dimensionar a magnitude e a necessidade de pesquisas e de
atenção a esta fase da vida, constatamos no último Censo Demográfico Brasileiro,
realizado em 2000, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
número de 35 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos. Outro dado importante,
apontado pelo estudo de Fleitlich e Goodman (2002), é a estimativa de
prevalência de transtornos mentais da ordem de 20% na faixa de etária de 0 a 19
anos. Assim, acreditamos que para que seja realizado o atendimento psicológico
desses problemas de ordem emocional, é necessário o desenvolvimento de ações
voltadas para a adolescência baseadas na compreensão e nas transformações
psíquicas.
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Também são preocupantes os estudos estatísticos do Ministério da
Saúde11 (Brasil, 2002), sobre as causas de morte da população na faixa etária entre
15 e 24 anos. Foi verificado que o número de suicídios cresceu 43%, fazendo-nos
supor que dentre as causas de morte entre os jovens, há uma predominância das
causas emocionais sob os motivos biológicos ou sociais.
Além disso, de acordo com o levantamento de Benetti et al, 2007
acerca da produção nacional de artigos indexados em periódicos nacionais sobre a
saúde mental na adolescência, constatamos o crescimento da produção cientifica
nos últimos anos, demonstrando que está sendo reconhecida a necessidade e a
importância de estudos sobre a saúde do adolescente. Entretanto, o trabalho
mostra que, na comparação com as demais faixas etárias, ainda são poucos os
estudos desenvolvidos sobre a adolescência e, ainda, que a maioria dos trabalhos
está voltada somente para a identificação dos problemas da adolescência,
carecendo de estudos que contribuam trazendo novas estratégias de prevenção e
intervenção da saúde psíquica do adolescente.
Baseado nos dados acima e em nossas observações clínicas, a
preocupação com a adolescência se refere a um conjunto de manifestações, as
quais se apresentam com uma freqüência cada vez maior, como a agressividade
exacerbada, depressão, transtornos de alimentação, dificuldade de relacionamento
com os pais, problemas escolares, alcoolismo, fumo, drogas, gravidez, aborto e
doenças sexualmente transmitidas. Observamos que nessa fase, por ser um
período de maior vulnerabilidade à exposição de riscos, há uma preocupação
daqueles que estão em contato direto com a adolescência, como a família, os
professores e os profissionais da saúde.
Ainda, consideramos que o apoio psicológico com o adolescente exige
a formulação de políticas publicas, de saúde e educação com a finalidade de
orientação de pais e profissionais, na relação com esta população, para que tenha
um crescimento saudável. Por isso, assinalamos a importância de constantes
estudos e novos conhecimentos psicológicos acerca do desenvolvimento do
adolescente.

11
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Outra razão que motivou este estudo é a necessidade de
aprofundamento teórico e de compreensão dos fenômenos psíquicos inconscientes
que se produzem na situação de grupo, interesse que se iniciou com a pesquisa de
mestrado, realizada pela autora, com um grupo de profissionais de saúde mental
da infância e adolescência (Moretto, 2008). Na tentativa de os profissionais
buscarem recursos que melhor atendam às necessidades emocionais dos grupos de
adolescentes e, apoiado nos estudos de nosso Grupo de Pesquisa CNPq
Psicanálise e Grupalidade da PUC-Campinas12, enfatizamos a possibilidade de
aplicar a técnica de grupo em contextos diferenciados como as instituições e as
escolas, 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.
Acreditamos, ainda, que este trabalho poderá auxiliar na compreensão
desta faixa etária e propor novas estratégias de prevenção e intervenção em saúde
mental dos adolescentes do mundo de hoje. Assim, conforme Bleger (1984), o
presente estudo apresenta uma perspectiva psicoprofilática, pois dessa forma
poderemos, alem da atenção direta ao adolescente, oferecer subsídios aos pais na
relação com seus filhos e a outros profissionais.
Adolescência: definições e compreensões psicanalíticas
Partindo da etimologia da palavra adolescência, do latim adolescentia,
ad:para a; olescere: forma incoativa, inicial de olere, crescer, caracteriza o
período da vida humana que sucede a infância e apresenta como marco inicial os
primeiros sinais da puberdade. Já a palavra puberdade vem do latim pubertas, de
púber: significa sinal de pelos, barba; denota o processo biológico natural do ser
humano e tem por características as mudanças fisicas que são ocasionadas por
hormônios, levando ao amadurecimento das funções reprodutivas.
Concordamos com os diversos autores, entre eles, Aberastury e Knobel
(1970) e Osório (1992), quando afirmam que a puberdade é caracterizada pela
universalidade, é normativa e previsível dentro de parâmetros próprios da espécie
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humana, sendo inevitável o movimento de transformação biológica durante a
segunda década de vida. O término da puberdade coincide com a conclusão do
crescimento físico e gonodal, enquanto que determinar o início e o fim da
adolescência é mais difícil, já que dependerá da individualidade da pessoa, de
situações ligadas à questão sexual, a formação de relações afetivas estáveis, à
capacidade de assumir compromissos profissionais, à independência econômica,
ao estabelecimento de valores éticos e ao intercambio com a geração precedente.
A adolescência é uma fase marcada por um complexo processo de
crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, uma etapa fundamental para a
constituição do sujeito, não permanece restrita ao processo de crescimento
caracterizado pelo aumento físico do corpo, sendo inviável delimitar o seu fim
apenas como termino do crescimento esquelético. Compreendemos que é uma
fase evolutiva do ser humano e deve ser estudada em seus aspectos biológico,
histórico, político, econômico, social, cultural e psicológico, pois não é um
simples produto de uma dada sociedade e sim um período fundamental de todo o
processo de desenvolvimento humano, no qual os fatores histórico-culturais
participam de forma intensa, sendo o conjunto e a interdependência dessas
dimensões o que atribui unidade e compreensão ao fenômeno.
De acordo com Áries (1981), o conceito de adolescência, enquanto um
processo relativo a uma etapa especifica do desenvolvimento humano, tem origem
recente na história ocidental, sendo consolidado no seu sentido atual somente no
final do século XIX. Antes dessa época, as crianças e os adolescentes eram de
responsabilidade da comunidade e, ao atingirem a idade de 12 anos, eles eram
preparados para assumir a vida adulta. Havia ritos de iniciação para a vida adulta
e a chegada da idade determinava as mudanças na vida dos jovens, como
mudanças de roupas, trabalho, casamento e, a partir daí, eram considerados
adultos.
Para o autor, o conceito de infância e adolescência é uma invenção
própria da sociedade industrial ligada às leis trabalhistas e educacionais,
excluindo crianças e adolescentes do trabalho. Segundo Áries, por volta de 1890,
teve inicio o interesse pela adolescência, gerando preocupações econômicas e
sociais e sendo considerada como um fenômeno comum às diversas sociedades e
culturas. Na sociedade moderna, as crianças e os adolescentes passam a adquirir o
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status de dependentes, não responsáveis em termos jurídicos, políticos e
emocionais.
No século XX, após as duas grandes guerras mundiais, os anos 1960
foram marcados por um novo estilo de mobilização e contestação social. A
verificação do fracasso das gerações anteriores fez eclodir uma consciência dos
jovens, que passaram a negar e a contestar as tradições dessa sociedade. A família
já começava a deixar de exercer uma influencia marcante nas decisões
profissionais e afetivas dos adolescentes. Devido, então, a essas transformações na
sociedade, os conflitos entre gerações se tornaram cada vez mais intensos,
caracterizando a necessidade de escuta do adolescente e o auxilio na construção
de sua própria identidade (Grossman, 1998).
É nesse contexto que apontamos alguns autores, os quais se dedicaram
a pesquisar o período de transição da infância para a vida adulta. Observamos que
as pesquisas de cunho psicanalítico não costumam definir a adolescência apenas
pelos fatores vinculados às alterações físicas e corporais, utilizando o termo
puberdade para designar a ênfase no processo biológico desse estágio de
desenvolvimento humano. Ademais, sem desconsiderar a questão corporal, a
tônica dos estudos recai nas repercussões psicológicas geradas nesta etapa da vida.
Segundo Coates (1993), a primeira produção cientifica sobre a
adolescência, entendida como uma etapa distinta do desenvolvimento humano, foi
do psicólogo americano Stanley Hall, em 1904, introduzindo, desde então, o
conceito de uma fase que requeria estudo e atenção.
Freud, no artigo de 1905, sem fazer uso do termo adolescência,
abordou esta problemática, dedicando-se a estudar os pontos mais importantes
envolvidos na puberdade e, ainda que apoiando-se nas transformações fisicas, esta
idade foi investigada por ele enquanto experiência subjetiva de ruptura com a
infância e passagem rumo a vida adulta, assim como analisadas as determinações
e implicações inconscientes na dinâmica pulsional. Para o autor, com a chegada
da puberdade ocorrem as transformações fisicas necessárias para que a vida
sexual infantil amadureça e alcance a genitalidade. Contudo, de acordo com
Freud, a sexualidade não está relacionada somente com os fatores corporais, mas
com uma noção de sexualidade que, independente de servir ou não ao objetivo
reprodutivo, desempenha papel importante em toda a amplitude da vida mental.
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Suas constatações clinicas de manifestações sexuais infantis, a partir da
adolescência, colocam em evidencia o corpo investido sexualmente.
Freud (1917, 1948) assinalou, ainda, a importância das mudanças da
puberdade para a reinstalação fálica da capacidade genital do individuo,
considerando, também, que as mudanças biológicas desta fase são as que impõem
a maturidade sexual ao adolescente que, ao elaborar o luto pelo corpo infantil
perdido, surge a aceitação da genitalidade com força nesta etapa, imposta pelo
desenvolvimento sexual. Ambas as funções fisiológicas, a menstruação ou o
aparecimento do sêmen trazem ao papel genital, a procriação e a definição sexual
correspondente. Para o autor, os processos de luto que se articulam entre si
promovem no adolescente a dolorosa tarefa de desligar-se dos pais e assumir
responsabilidades e escolhas.
Outro importante autor no que tange à adolescência, Knobel (1992)
afirmou que a adolescência é uma etapa da vida durante a qual a pessoa procura
estabelecer sua identidade adulta, compreendida como um continuum, apoiandose nas experiências da infância e na realidade que o meio social lhe oferece,
mediante o desenvolvimento físico e com tendência a estabilidade da
personalidade, quando elabora o luto pela identidade infantil. Para o autor, a
estabilização da personalidade adulta não é atingida sem se percorrer certo grau de
conduta patológica, considerada por ele, como inerente à evolução normal da
adolescência.
Concordamos com Knobel quando afirma que estudar a adolescência
somente como determinada pelo aspecto social seria uma visão parcial de todo um
fenômeno humano, que se faz necessário considerar dentro da totalidade do
conhecimento da psicologia evolutiva. A adolescência não é apenas e tão somente
um simples produto de um tipo de sociedade, nível sócio-economico ou de um
sistema político, e deve ser compreendida como um período fundamental de todo
processo do desenvolvimento humano, no qual as manifestações externas de
conduta podem ser culturalmente diferentes, porem a base do comportamento
assim como muitas condutas manifestas são essencialmente as mesmas.
Compreendemos, assim, que este período da vida tem sua expressão peculiar
dentro do marco histórico-sócio e geográfico no qual se apresenta.
Knobel e Aberastury (1970) desenvolvem o tema da adolescência
caracterizando-a como uma etapa de crise, defendendo a noção de uma
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característica semipatológica da adolescência, chamada por Knobel de Síndrome
da Adolescência Normal (SAN). O autor aponta para o grau dessa anormalidade a
qual dependerá dos processos de identificação e de luto que o adolescente
realizará. Assinala a qualidade de uma síndrome perturbadora para o mundo
adulto, mas absolutamente necessária para o adolescente, que neste processo terá
como um dos objetivos fundamentais o estabelecimento de sua identidade.
Compreendemos que a conceituação da SAN permite aceitar os desajustes e
desencontros da adolescência não como fonte de conflitos negativos, mas com o
objetivo de facilitar o processo de desenvolvimento. Portanto, nesta busca pelo
estabelecimento de sua identidade adulta, o adolescente passa por um período no
qual comportamentos considerados anormais ou patológicos em outras fases
evolutivas devem ser considerados normais nessa transição para a vida adulta.
Suas pesquisas levam o autor a propor a existência de modalidades de conduta
que constituem tal síndrome.
Consideramos, também, que existe a característica básica do processo
adolescente que obriga o individuo a reformular seu auto-conceito e que o leva a
abandonar a imagem infantil que tem de si próprio e a projetar-se no futuro de sua
vida adulta. Assim, o problema da adolescência deve ser pesquisado como um
processo de desprendimento que será favorecido ou dificultado, segundo aos
fatores presentes em cada cultura.
Segundo Aberastury (1978), a adolescência é um momento crucial na
vida do ser humano, constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento
iniciado na infância, é um período de contradições, ambivalente, doloroso e
caracterizado por conflitos com o ambiente familiar e social. A autora considera
que estes aspectos podem, por vezes, ser confundidos com alterações patológicas,
deixando o adulto e, principalmente, os pais e educadores, assustados e levandoos a buscarem soluções inadequadas.
Outro autor a tecer considerações sobre a adolescência, Winnicott
(1961, 1967, 1969) também compreendeu a adolescência não como um produto
sociológico ou histórico, e a considerou como uma fase do amadurecimento
humano; sem desqualificar a sexualidade, priorizou a questão do ser sem reduzir
os problemas da adolescência aos problemas edípicos associados à dominação dos
instintos. O autor compreendeu o adolescente como um ser isolado que se
socializa em bando, vivenciando questões ligadas à existência de si no mundo,
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com angustias e medos do vazio existencial, e também, mas não só, ligados à
sexualidade (Braga, 2009).
Neste ponto, consideramos uma divergência em relação aos estudos e
conclusões de Knobel quando este conceitua a Síndrome da Adolescência
Normal. Concordamos com Winnicott quando assinala que não podemos
caracterizar a adolescência como doença, pelo contrário: os conflitos se referem à
imaturidade da pessoa, às alterações corporais da puberdade, à reflexão sobre si
próprio e sobre a vida, a seus valores e à desilusão do mundo adulto. Nas palavras
dele:
“o adolescente não deve ser curado como se fosse um doente (...)
ninguém poderia dizer que a palavra ‘saúde’ é sinônima da palavra ‘fácil’. isso é
especialmente verdadeiro na área de conflito entre a sociedade e seu contingente
adolescente” (1967, p. 7/8).
Compreendemos que, de acordo com Winnicott, a necessidade do
adolescente está associada a questões de sua existência no mundo e à preocupação
de sentir-se real, de buscar a sua própria identidade e o seu lugar no mundo, e não
apenas a questões instituais e sexuais.
Dentre os primeiros psicanalistas que realizaram estudos sobre a
adolescência, destacamos Erikson (1959, 1976), cuja compreensão é de que o
adolescente passa por um período, entre a infância e a maturidade, chamado de
moratória social. O autor compreende os processos psíquicos vividos pelo
adolescente, procurando aproximar os conceitos freudianos a uma perspectiva
social e antropológica. Tal fase seria caracterizada pela não exigência de papeis
específicos, com a finalidade de permitir, a posteriori, a definição da
personalidade. Segundo o autor, a crise da adolescência é efeito dos tempos
atuais, pois a velocidade das mudanças na atualidade torna problemática a
transmissão de tradições de pais para filhos adolescentes. Estes devem, de acordo
com Erikson, se constituir, se inventar, sem referencias estáveis. Caligaris (2000)
também sustenta, apoiado no autor acima, que a sociedade impõe ao adolescente
uma moratória, indicando um período de espera que atrasa sua autorização para a
entrada no mundo adulto.
Compreendemos que os estudos de Aberastury e Knobel se opõem às
posições de Erikson quando este afirma que a sociedade oferece à criança uma
moratória social. Aberastury e Knobel consideram que esta moratória não é mais

52
do que o conteúdo manifesto de uma situação muito mais profunda, pois a criança
necessita de algum tempo para elaborar os lutos e somente chegará a elaboração
quando passar pelo processo de conflitos. As transformações psicológicas que
ocorrem na adolescência, e que corresponde às modificações corporais, levam a
uma nova relação com os pais e o meio social e a constituição de uma identidade
adulta, a qual só é alcançada quando o adolescente consegue elaborar, lentamente,
o triplo luto da adolescência: o luto pelo corpo de criança, pela identidade infantil
e pela relação dos pais da infância.
Observamos visões diferentes descritas pelos autores acima. Enquanto
nos estudos de Aberastury e Knobel, a ênfase recai sobre os fatores intrínsecos ao
sujeito, outras pesquisas (Erikson, 1959; Caligaris, 2000, Coutinho, 2005)
assinalam, que no mundo atual, a adolescência tornou-se um ideal cultural, que
todos desejam alcançar e nele permanecer eternamente. Aqui, consideramos que a
atenção se volta para os aspectos externos e sociais que circundam o adolescente
de hoje, propondo que o ideal cultural da adolescência nada mais seria do que um
sintoma social que diz respeito aos impasses na transmissão e na elaboração dos
ideais em nossa cultura, afetando, particularmente, os adolescentes no mundo
contemporâneo. Coutinho (2005) chega a discutir até mesmo a hipótese
relacionada ao fim da adolescência atrelada a uma faixa etária especifica.
Observamos também, a partir de nossa pratica profissional, e apoiado
em alguns autores (Blos, 1978; Levisky, 1998; Savietto & Cardoso, 2006;
Verzignasse, 2008), de modo recorrente, as atuações impulsivas dos adolescentes
atuais, por isso, consideramos como fator fundamental para a realização de
estudos, como esse, a compreensão da fragilidade egoica que passa o adolescente,
pois as transformações da puberdade exigem que o ego elabore uma
reorganização subjetiva em diversos planos.
A questão da fragilidade narcísica é abordada pelos autores que, apesar
de reconhecerem a importância da angustia vinculada a essa fragilidade do ego
nesta fase da vida, procuram enfatizar que o enfraquecimento narcísico é
fundamental na adolescência. Para que seja capaz de investir em novos objetos, o
adolescente tem que abandonar seus pais como objetos de desejo e elaborar o luto
pela perda destes. Dessa forma, cremos que o afastamento das figuras parentais é,
justamente, a chave para o investimento em novas referencias e para a
consolidação do processo de constituição da identidade.
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A adolescência e a tendência grupal
Outra característica importante a ser considerada é a natural e
espontânea tendência à formação de grupos na adolescência. Nesta fase, os
adolescentes têm necessidade de buscar novas figuras de identificação, podendo
encontrar isto no grupo de iguais, cujos lideres tomam provisoriamente o lugar
dos pais idealizados; o grupo para o adolescente pode representar uma caixa de
ressonância ou continente para as ansiedades e conflitos. Nos grupos surge um
clima favorável ao intercambio e confronto de experiências que permite a
identificação dos limites entre o eu e o outro, por meio da compreensão das
questões conscientes e inconscientes, favorecendo a construção da identidade.
Assim, apoiado em nossas experiências e de acordo com diversos
autores (Osório, 1992; Terzis, 1997; Verzignasse, 2008), consideramos o enfoque
grupal um dos dispositivos mais valiosos nesta faixa etária, justamente por
corresponder à inclinação dos adolescentes em procurar no grupo a ressonância
para suas problemáticas, facilitando a compreensão, a expressão e a resolução de
seus conflitos dentro e através do próprio grupo de iguais.
Durante o processo de mudança, o adolescente busca a sociedade de
seus pares, com os quais pode e deve dialogar e na construção de sua identidade,
pode recorrer a uniformidade no grupo, a qual gera maior segurança e autoestima, ocorrendo um processo de dupla identificação, onde cada um se identifica
com o outro e com o grupo, explicando, em parte, a tendência grupal marcante
desta fase. O adolescente se mostra inclinado para o espírito de grupo, e pode
transferir ao mesmo parte da dependência que antes mantinha com a família e,
principalmente, com os pais: “o grupo constitui assim a transição necessária no
mundo externo para alcançar a individualização adulta” (Osório, p.37). Em termos
winnicottianos, podemos pensar que o grupo oferece um espaço transicional para
o jovem, na medida em que constitui o passo intermediário no mundo externo
para alcançar a identidade adulta.
Ademais, a adesão a grupos tem uma função considerável para o
estabelecimento de uma identidade adulta, pois facilita o distanciamento e a
elaboração da perda dos pais da infância, e permite novas identificações levando a
novas configurações e reestruturações da personalidade. O forte vinculo do
adolescente com o grupo pode, também, ser entendido como uma manifestação de
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defesa do adolescente, numa busca ativa de experiências subjetivas independente
do âmbito familiar. Na convivência do grupo, os integrantes possuem afinidades
em relação a procura por suas singularidades, nas angustias, na recusa dos valores
adultos. Pode se sentir menos solitário, pois o grupo oferece segurança emocional,
força, compreensão, idéias e valores novos, o favorecimento do espírito de equipe,
cooperação, responsabilidades e lideranças construtivas representam alguns
elementos positivos e de vinculo entre os participantes (Abduch, 1999).
Alem disso, consideramos que neste processo evolutivo, ocorre tanto a
desestruturação como a reorganização da personalidade em direção a identidade
adulta. Durante o período de reestruturação, o adolescente, para se auto-afirmar,
pode agredir e desvalorizar os pais. Apesar de necessitar do afeto e apoio destes,
por meio de sua rebeldia, manifesta exteriormente as perdas das figuras paternas
da infância, as quais está elaborando no plano intrapsiquico.
Desta forma, podemos compreender, também, um dos motivos da
difícil adesão dos adolescentes aos processos psicoterapêuticos. A aproximação de
um adulto é, em parte, temida, pois o adolescente receia perder sua
individualidade ainda pouco solidificada, e aquele que representar os modelos
parentais, permanece, nesta fase, abalado como valor pessoal. O adolescente, de
acordo com Levisky (1995), busca, então, em seus novos modelos algo diferente
com que possa se identificar, formando grupos a partir do que há em comum entre
eles: todos estão à procura de algo, isto é, à procura de si mesmos. Os
adolescentes tendem a procurar em seus iguais a uniformidade, costumam se
vestir de maneira parecida, usam a mesma linguagem, reúnem-se para atividades
culturais ou sociais: “no grupo, uns se parecem com os outros, e nisso se
confortam...sofrem de angustias semelhantes, e na indefinição, se encontram”
(p.43).
Assim, pensamos que a proposta desta pesquisa de formarmos um
grupo de adolescente caminha ao encontro da real necessidade e da preferência
desta faixa etária. No grupo, os adolescentes poderão externalizar os próprios
sentimentos e pensamentos e confrontá-los com os demais integrantes. O grupo
pode, segundo Anzieu (1966), funcionar como protetor e reassegurador frente as
suas angustias e temores, tornar-se um substitutivo parental ao exercer as funções
de continente frente aos anseios, inseguranças e dúvidas, em relação aos novos
acontecimentos de sua vida, possibilitar a expressão da sexualidade, da
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agressividade, expandir o horizonte intelectual e cultural. O grupo poderá, ainda,
representar um meio intermediário, através do qual o adolescente atingirá sua
individualidade, se sentirá resguardado dos temores de uma eventual agressão do
mundo externo e interno, já que “os sentimentos persecutórios estão muito
aguçados nesse período, e através do grupo a elaboração dos mesmos é facilitada”
(Levisky, 1995, p. 43).
Finalmente, ressaltamos a importância da criação de espaços plurais,
conforme proposto por este projeto, onde os adolescentes possam se expressar
livremente, discutir as questões existenciais e expor seus sentimentos. Podemos
inferir que será com os outros adolescentes que terão mais facilidade em se
comunicar, pois no grupo todos vivenciam o mesmo processo psíquico, podem
compartilhar seus medos, inseguranças e ansiedades, alegrias e conquistas. Estas
experiências podem desenvolver o sentimento de pertencimento ao grupo, o
cuidado com a própria saúde e o amadurecimento emocional.
MÉTODO
Será utilizado o método psicanalítico aplicado aos grupos, mais
especificamente, os conceitos de Freud (1900, 1913, 1921, 1930) e os autores
Anzieu (1966, 1989) e Kaës (1976, 1997) para compreensão da experiência
grupal. Terá como objeto de investigação as produções do inconsciente; nesse
caso, do grupo de adolescentes. A psicanálise chamada de aplicada é um conjunto
de práticas do método geral com as devidas transposições necessárias do método
tradicional de acordo com o campo, com a natureza dos sujeitos envolvidos e com
o objetivo do trabalho.
Formaremos um grupo com oito adolescentes, de ambos os sexos,
entre 13 e 14 anos, e que aceitem participar da pesquisa. Os pais que procuram o
atendimento na instituição de saúde mental para o tratamento dos seus filhos
relatam que esses últimos apresentam dificuldades em diversas áreas de suas
vidas, como, por exemplo: aprendizagem escolar, agressividade nas suas relações,
intensa agitação psicomotora, dificuldade de concentração, timidez e choro
excessivo, medos, tristeza, dores somáticas e dificuldade no relacionamento social
e familiar.
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A pesquisa será realizada na Associação Pró-reintegração Social da
Criança, instituição de saúde mental, no município de Sorocaba, interior do estado
de São Paulo. É uma instituição filantrópica de utilidades públicas federal,
estadual e municipal. A instituição tem como alicerce a atual política de saúde
mental e oferece um acompanhamento ambulatorial multidisciplinar às crianças e
adolescentes, e seus familiares, portadores de diversos tipos de transtornos
psíquicos.
O espaço utilizado para o fim da pesquisa será uma sala com cadeiras
iguais, dispostas em círculo, e com uma mesa ao centro. A escolha das cadeiras
será feita livremente, por cada participante, de modo que não haverá distinção
entre as acomodações dos adolescentes e a da pesquisadora. Será um ambiente
confortável, arejado, bem iluminado e silencioso.
Utilizaremos o dispositivo de grupo operativo desenvolvido pelo
psiquiatra e psicanalista Pichon-Rivière (1980). Para o autor, a técnica do grupo
operativo surgiu como uma técnica social por se fazer possível o tratamento dos
pacientes por seus colegas de grupo. Pichon-Rivière propõe uma articulação entre
a psicanálise clássica (tendo ele próprio uma formação kleiniana) com as ciências
sociais, que possibilita pensar o sujeito situado na estrutura social e cultural a que
pertence. A partir da elaboração de seu Esquema Conceitual Referencial
Operativo (ECRO), Pichon 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. Sedimenta, assim, a teoria e 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.
De acordo com o autor, todo grupo tem uma tarefa, um objetivo que
seus membros almejam alcançar em conjunto. A denominação de grupo operativo
provém da situação de tarefa concreta proposta ao grupo. Para Bleger (2003) “O
grupo operativo tem objetivos, problemas, recursos e conflitos que devem ser
estudados e considerados pelo próprio grupo à medida que vão aparecendo; serão
examinados em relação com a tarefa e em função dos objetivos propostos” (p.60).
A técnica consiste em dois aspectos fundamentais: o aspecto
manifesto, explícito e o aspecto implícito, latente. Terzis (2006) reitera que a
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realização da tarefa não é sinônimo de “fazer”, pois pressupõe uma ação humana
onde figurem as dimensões do sentir, do pensar e do atuar. Pichon afirma que o
grupo está em tarefa, quando a ação implicada na tarefa pode circular por
sentimentos

e

pensamentos,

tornando

possível

a

elaboração

psíquica

concomitante.
A esse respeito, parece-nos válido que todo grupo operativo,
independentemente da tarefa que se propõe, pode promover a capacidade de
reflexão e, por isso, possui, indiretamente, uma função terapêutica. A elaboração
ou transformação psíquica que decorre da tarefa é o aspecto propriamente
terapêutico desse dispositivo no sentido de promoção de saúde mental dos
integrantes do grupo (Moretto, 2008).
Ao grupo de adolescentes de nossa pesquisa, será proposta a tarefa,
relacionada aos interesses e necessidades dos participantes, de refletir e discutir a
respeito dos sentimentos, pensamentos e fantasias suscitados por meio da leitura
de mitos gregos. Será proposto, ainda, que os adolescentes levem os textos
míticos para suas residências, realizando uma primeira leitura antes de serem
discutidos nas reuniões do grupo.
Consideramos os mitos como pistas que ajudam o ser humano a
procurar, dentro de si próprio, o sentido para as diversas experiências da vida,
para que estas entrem em consonância com sua vida interior. Os mitos buscam
contar a historia do homem, sua verdade e seu sentido através dos tempos, assim
como revelam a necessidade deste em compreender a vida e a si mesmo. Por isto,
decifrar o mito é também decifrar-se, conforme o enigma proposto pela Esfinge
aos cidadãos de Tebas (Terzis, 2008).
Alguns personagens do mito transmitem ao homem alegrias, ódios e
outros sentimentos, representando os desejos e necessidades do ser humano. Os
mitos tentam explicar o mundo e o homem, registram os fatos históricos, situações
sociais e econômicas de uma determinada época e expressam as necessidades
básicas da condição humana. Viver o mito com esse tipo de experiência é
conhecer-se a si mesmo. Por isso, que os mitos se conservam até os nossos dias,
em uma sociedade pós-contemporânea, pois tratam dos mesmos problemas
existenciais, morais, emocionais e sociais que afligiam o homem antigo e
continuam a nos atingir até hoje.
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Os mitos ocupam um lugar privilegiado na psicanálise. A teoria
freudiana considera, tanto o sonho como o mito, expressões codificadas do
inconsciente, só que, ao contrário dos sonhos, os mitos são partilhados em público
e ao serem compreendidos, poderão fornecer acesso a mente humana, pois se
configuram como pistas para a própria história psíquica da pessoa.
Na obra “A Interpretação dos Sonhos” (1900), Freud descreve o
funcionamento dos sonhos e compara o seu mecanismo com o dos mitos.
Considerando que o material dos sonhos reaparece igualmente nos mitos, nas
lendas, assim como nas anedotas da vida cotidiana (Freud, 1900; Abraham, 1909,
Terzis, 2008), de modo semelhante ao sonho, o funcionamento do mito reside na
representação consciente dos medos e desejos reprimidos inconscientes, no nível
social e coletivo. No plano pessoal, o sujeito sonha para se aliviar da tensão
provocada por pensamentos perigosos. No nível social, os membros de toda uma
comunidade tentam reconciliar ilusões e situações inconscientes que se ligam a
ações proibidas. Tanto nos mitos, como nos sonhos, a censura jamais é suprimida
completamente, por isso a manifestação é dissimulada para escapar ao seu
reconhecimento consciente (Caldwell, 1989).
Ainda, os mitos podem se constituir a válvula de segurança por onde
são canalizadas as tensões da sociedade, constituindo-se como um campo
apropriado à identificação de situações e personagens que refletem os desejos
mais íntimos de um determinado povo, os quais são realizados por meio da
imaginação e não na vida real. Uma das funções do mito é contar poeticamente os
medos, dramas e terrores da humanidade, deixando-os menores e menos
assustadores (Abraham, 1909). Desta forma, podemos pensar que a aplicação dos
mitos para o entendimento de situações psicológicas da nossa pesquisa, pode ser
valiosa, assim como pode exercer uma função terapêutica para os adolescentes
participantes do grupo (Moretto, 2009). O mito pode despertar no grupo reações
emocionais, podendo trazer uma catarse, e certas situações conflituosas se
tornarem acessíveis a uma elaboração consciente. Assim, levantamos a hipótese
de que alguns mitos, aplicados num grupo de adolescentes, poderão sensibilizá-lo
e auxiliá-lo na compreensão e solução de alguns problemas emocionais.

59
Procedimentos para a formação e funcionamento do grupo
Inicialmente, será solicitada permissão à direção da instituição para a
participação de adolescentes interessados em colaborar com este estudo. Em
seguida, realizaremos uma entrevista individual com os adolescentes e seus pais
com o objetivo de estabelecer o enquadre do grupo de adolescentes. As entrevistas
terão a finalidade de conhecer os participantes, evitando contra-indicações que se
referem, por exemplo, a pessoas que não apresentam condições de dar seqüência a
determinados tipos de comunicação verbal, que não acompanham modificações na
sucessão de pensamentos, ou que apresentam quadros psicóticos (Terzis, 1997).
Também serão esclarecidos os objetivos da pesquisa e sua importância. Após a
explanação, feita pela pesquisadora, cada participante, juntamente com seus pais,
assinará um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Com o intuito de alcançarmos os objetivos propostos por esta pesquisa,
definimos que o grupo será aberto, assim, diante da desistência de algum
participante, outro adolescente será convidado a ingressar no grupo.
O grupo se reunirá uma vez por semana, durante aproximadamente
seis meses, período em que se fizer necessária a discussão dos mitos gregos.
Dentre os mitos gregos, alguns têm um interesse especial para a interpretação da
adolescência, pois consideramos algumas características comuns a essa faixa
etária, como: busca de identidade, enfrentamento e coragem, agressividade e
vingança, arrogância e vaidade, atitudes impulsivas, busca do prazer, liberdade e
independência, tendência grupal e socialização. Alem disso, conforme afirma
Taplin (1990), esses mitos são clássicos e conhecidos do público. A seguir,
seguem os mitos que serão utilizados como tarefa do grupo de adolescentes: mito
de Dioniso, de Édipo, de Ícaro, de Hércules, de Jasão, de Perseu, de Teseu e de
Narciso.
Deixaremos livre a decisão de continuar por mais de uma reunião a
discussão de um mito e utilizaremos por critério de saturação o momento de se
introduzir um novo texto mítico. As reuniões terão a duração de uma hora e 15
minutos, sempre no mesmo horário. Os participantes serão tratados pelo primeiro
nome, podendo favorecer a proximidade afetiva.
Em termos epistemológicos, na psicanálise o pensamento de base parte
da afirmação de que todo fenômeno psíquico é co-determinado pelo inconsciente.
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Na pesquisa, para poder chamar de psicanalítico o método, o estudo precisa
oferecer condições para que o significado oculto inconsciente emirja. Assim, os
dispositivos que criam condições para realizar este estudo são estabelecidos pelas
regras básicas que sustentam um trabalho grupal e que foram propostas pelos
autores da psicanálise de grupos, como Anzieu e Kaes (1989), e que são
fundamentalmente:
- a não-omissão, ou necessidade de que os adolescentes verbalizem a
respeito dos sentimentos, pensamentos e fantasias do grupo suscitados através dos
textos míticos; será denominado de livre associação circulante (que equivale à
associação livre no trabalho individual) e será estimulado o relaxamento da
censura;
- a abstinência – regra para os participantes não manterem convívio
social ou envolvimento fora do grupo;
- a restituição – conversas que ocorram fora das reuniões em relação
aos acontecimentos do grupo sejam levadas para o grupo na reunião seguinte.
Ainda, como parte do enquadre do grupo, são necessárias algumas
regras complementares que asseguram o desenvolvimento da confiança para que
as discussões no grupo ocorram livremente:
- unidade de lugar – as reuniões grupais devem sempre ocorrer no
mesmo local, sem predeterminação dos assentos;
- unidade de tempo – deverá seguir, rigorosamente, o tempo previsto
de uma hora e 15 minutos para cada reunião;
- unidade de ação – manterá, do inicio ao fim, a concentração num tipo
de atividade e condução do grupo.
O estudo será dirigido pela própria psicóloga-pesquisadora. Será a
única integrante que terá seu papel antecipadamente definido, pois, ao mesmo
tempo em que fará parte do grupo, também ocupara o papel de estar fora,
podendo, assim, realizar intervenções que ajudem no processo grupal. Essas
intervenções surgirão sob a forma de apontar e perguntar no aqui-agora do grupo
e terão o objetivo de oferecer aos adolescentes a possibilidade de refletir sobre
sentimentos e fantasias suscitados a partir dos mitos.
Para que haja objetividade no estudo, gravaremos todas as reuniões
grupais em aparelho de mp3. Nas gravações ficam registradas as falas, como
intensidade e entonação, o que auxilia a análise dos dados. Em seguida, as
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reuniões serão transcritas na íntegra, respeitando a seqüência e a forma como se
apresentaram. O material anotado acrescido das impressões da psicólogapesquisadora possibilitará o trabalho de análise, interpretação e discussão.
A análise do material terá como base o modelo qualitativo de pesquisa, de
modo que foram estudadas as experiências emocionais no processo do grupo.
Baseamo-nos na técnica de Análise do Conteúdo, conforme proposto por Mathieu
(1967), desenvolvido por Kaes (1976) e utilizado em diversos estudos do grupo de
pesquisa ao qual pertencemos13. Tal análise visa ultrapassar a mera descrição do
conteúdo das mensagens, com aplicação de inferências que possibilitam uma
interpretação aprofundada e apontará os temas-chaves de cada reunião do grupo.
Os resultados esperados por meio da técnica grupal serão a
sensibilização aos fenômenos de grupo, reflexão sobre atitudes e condutas,
vivência das emoções, pensamentos, liberdade de ação, maior integração e
sociabilidade. Espera-se que os adolescentes que participarão da pesquisa
apresentem maior percepção interna e obtenham uma experiência de
autoconhecimento. Este benefício poderá decorrer da percepção da importância de
sua participação como agente ativo na construção dos relacionamentos
intersubjetivos.
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Historicamente, vê-se uma relação de estreita proximidade entre a origem da
psicoterapia de grupo e as Instituições envolvidas no atendimento aos pacientes com
sofrimento mental.

Joseph H. Pratt (1872-1956)

é considerado pioneiro na

utilização de grupos de uma maneira terapêutica específica implantando um
programa de assistência a tuberculosos no Massachusetts General Hospital, em
Boston (Pratt, 1907). Autores que se seguiram, como Lazell (1920) e Marsh (1931)
estruturam métodos de grupo para pacientes psiquiátricos em Instituições. Dessa
forma, percorrendo-se a história da psicoterapia de grupo observa-se que sua origem
acha-se imbricada com o ambiente Institucional, sendo seu desenvolvimento
impulsionado pelas demandas sociais decorrentes da II Guerra Mundial. Neste
contexto, profissionais ligados a saúde, como o psicanalista inglês W. R. Bion se
deparavam com situações de urgência, como neuroses traumáticas geradas pela
guerra, que demandavam dispositivos econômicos de tratamento. Assim, em meio as
crises sociais emergentes no cenário caótico dos conflitos bélicos, a gênese da
psicoterapia psicanalítica de grupo se dá em Londres, quando W. R. Bion e S. H.
Foulkes pensam o grupo como dispositivo terapêutico fundando uma teoria dos
grupos de base psicanalítica.
A necessidade de se pensar práticas mais humanas em Saúde Mental surge no
Brasil, principalmente na década de 70, entre os profissionais envolvidos com o
atendimento de pacientes psiquiátricos no ambiente Institucional. Esta mobilização dos
profissionais ganha espaço dentro do país se constituindo no Movimento da Reforma
Psiquiátrica brasileira demandando um novo olhar governamental sobre as políticas
relativas ao atendimento nos Serviços. No final do século XX, com o advento dos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), novas técnicas de enfrentamento da loucura
vêm sendo propostas. O modelo “hospitalocêntrico” vem progressivamente se retirando
do contexto brasileiro. Dessa forma, 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
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psiquiátrico. Nesse sentido, o grupo se constitui em dispositivo terapêutico efetivo para
estes pacientes como mostra a história do surgimento da psicoterapia de grupo desde o
século passado. Além disso, pode-se dizer que a Reforma Psiquiátrica tem como base a
atividade coletiva e os dispositivos grupais. Percebe-se a importância dos grupos no
cotidiano das Instituições de Saúde Mental, e, como afirma Lancetti, 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, 1993, p.158). No entanto, por vezes, os gerentes de
Unidades que atendem pacientes psiquiátricos parecem não lançar mão do modelo de
intervenção grupal dentro das práticas disponíveis para responder as demandas de
atendimento em Saúde Mental. Nesse sentido, Foulkes (1963/1969) comenta que às
vezes os responsáveis pela administração da Instituição estão mal informados ou não
sabem das vantagens e desvantagens da psicoterapia de grupo e assinala:…la
administración de la instituición generalmente se preocupa de tres factores: 1)
economía; 2) efectividad, y 3) personal disponible (Foulkes, 1963/1969, p. 35).
As palavras de Foulkes (1963/1969) na década de 60 sobre os diferentes aspectos
relativos a introdução da psicoterapia de grupo nas instituições ainda se fazem
pertinentes. No Brasil, a portaria 224 de 29 de janeiro de 1992, do Ministério da Saúde
(Brasil) regulamentou o trabalho com grupos recomendando sua aplicação em todos os
Serviços públicos de Saúde Mental. Sem dúvida, a psicoterapia de grupo figura como
uma possibilidade de intervenção economica respondendo a crescente demanda de
tratamento em Saúde Mental. No entanto, é necessário que a administração se
comprometa efetivamente com o desenvolvimento da atividade grupal legando recursos
físicos e materiais. Toda a Instituição está implicada direta ou indiretamente com a
atividade grupal a ser desenvolvida.
Rotineiramente, assiste-se ao surgimento de propostas de intervenção grupal nos
Serviços. No entanto, são poucos os grupos que se mantém ao longo do tempo. Esvaemse. Parecem ir agonizando lentamente sem causar alarde; são por vezes consumidos pela
rotina, como por exemplo, em Unidades que atendem pacientes agudizados, onde o
contato com a “loucura” parece contagiar os profissionais. Por exemplo, pode ocorrer
uma transgressão do setting grupal pela Instituição, na medida em que o cotidiano da
Unidade interfere na disponibilidade dos profissionais em acompanhar o grupo, o que,
por sua vez, interfere no horário estabelecido para o desenvolvimento da tarefa. Assim, a
dinâmica de trabalho da Unidade acaba impondo uma outra ordem, da qual os técnicos
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não podem se abster. Pode-se pensar também que os pacientes do grupo aguardam pelo
cuidado, embora haja um horário estabelecido pelo contrato analítico, existe o atraso,
uma situação contraditória contra a qual nada podem fazer. Diante da quebra do setting,
técnicos e pacientes se acham numa posição simétrica, isto é, de impotência diante da
transgressão Institucional, o que favorece um funcionamento psicótico, pois ao ficarem
iguais perde-se a possibilidade de assimetria que assinala o diferente. Dessa forma,
aparece um movimento inconsciente da Instituição, que embora reconheça a importância
do projeto, compromete a manutenção do setting através das demandas de seu cotidiano,
o que pode ter um efeito desorganizador no grupo. Essa situação contraditória,
“enlouquecedora” pode levar os pacientes a um estado de fragmentação e não de
construção. Pacientes psicóticos acometidos pela desorganização psíquica se acham
imersos em angústias relativas à não existência, e nesse sentido, devem contar com a
permanência do instituído. Assim, o que foi acordado deve ser mantido na tentativa de
favorecer a estabilização. Há que se ter o comprometimento dos técnicos que devem se
ater a manutenção do setting , num âmbito mais próximo, e de toda a Instituição, num
olhar mais amplo, que deve dar suporte efetivo ao projeto (Zago, 2009).
Por outro lado, o abandono da atividade grupal por parte dos pacientes pode ser
visto como uma das conseqüências da quebra do setting na dinâmica grupal. Entende-se
que, em psicanálise, a questão do tempo é fundamental para o estabelecimento de um
vínculo relacional terapêutico. Tem-se que os elementos, tempo, freqüência e constância
são cruciais na construção do contrato analítico. Dessa maneira, Freud em Sobre o Início
doTratamento (Novas Recomendações sobre a Técnica da Psicanálise I), 1913,
estabelece as regras no exercício do tratamento psicanalítico. Assinala a importância do
acordo quanto ao tempo: “A cada paciente é atribuída uma hora específica de meu dia de
trabalho disponível; pertence a ele que é responsável por ela, mesmo que não faça uso
da mesma” (Freud, 1913, p. 142).
Embora a psicoterapia de grupo tenha encontrado um espaço legítimo no
ambiente institucional constituindo em uma ferramenta fundamental nas diversas
Unidades de tratamento da rede de Saúde Mental, há que se pensar, que o grupo está
inserido em um Serviço que guarda uma história, uma fazer que lhe é próprio. Dessa
forma, o grupo sofrerá a influência do contexto onde está vinculado.
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Käes (1991) ao discutir o sofrimento psíquico nas instituições, fala da vinculação
a que o indivíduo está sujeito:

...na instituição, somos mobilizados nas relações de objetos parciais
idealizados

e

perseguidores,

experimentamos

nossa

dependência

nas

identificações imaginárias e simbólicas que mantêm juntas a cadeia institucional e
a trama da nossa vinculação. Somos confrontados com a violência da origem e
com a imago do Ancestral fundador: somos arrastados na rede da linguagem da
tribo e sofremos por não conseguir que a singularidade da nossa fala se faça
reconhecer (Käes, 1991, p. 19-20).

Finalizando, entende-se que quando há a manutenção do setting existe a
possibilidade de se caminhar em direção à organização psíquica grupal. No entanto,
quando a Instituição não dá conta de cumprir o que foi acordado, ou seja, quando o
setting é transgredido em função de outras demandas do cotidiano da Unidade, ela atua
no sentido da desorganização do grupo.
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Este trabalho, enveredado no campo da sexualidade, originou-se do objetivo de
elucidar a origem, a sintomatologia, e vicissitudes do transtorno da homofobia. O
aporte teórico escolhido foi o da metapsicologia freudiana, valendo-se do
somatório dos conceitos fundantes da psicanálise, como: o complexo de Édipo,
complexo de castração, angústia de castração e bissexualidade. Evidenciou-se um
trabalho psíquico constante a serviço do recalcamento, manifesto em condutas
aversivas ou na compulsão em atos destinados à comprovação da masculinidade.
Palavras-chave: Homossexualismo; Homofobia; Fobia; Psicanálise.

A questão de ser a homossexualidade/bissexualidade um desvio patológico
ou não, está relacionada, em dias atuais, a fatores culturais, econômicos e
religiosos. A ciência não a discute mais. Em 1973, a homossexualidade já deixara
de ser classificada como doença, pela Associação Americana de Psiquiatria; tendo
sido eliminada, na mesma época, do Código Internacional de Doenças. E há duas
décadas, a Organização Mundial de Saúde, além de suprimir a homossexualidade
de sua lista de doenças mentais, declarou que a homossexualidade não constitui
doença, distúrbio e nem perversão. No entanto, expressões de hostilidade à
diversidade sexual, relacionadas ao que se convencionou chamar de homofobia,
seguem ocorrendo.
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A homofobia é um neologismo criado pelo psicólogo americano de nome
George Weinberg. Sua construção advém da combinação da palavra grega
phobos, que tem o significado de medo e fobia, com o prefixo também grego
homo, o qual se referencia apenas como derivado da palavra homossexual. Foi em
1971 que Weinberg referiu o termo como sendo o sentimento apregoado de medo
e desprezo que muitas pessoas projetam aos indivíduos não-heterossexuais. E por
que a homofobia tornou-se tema de estudo em décadas tão recentes se a
diversidade na orientação sexual é tão antiga quanto a própria humanidade?
Ocorre que, ainda que a homossexualidade nunca tenha sido tratada com
naturalidade, foi a partir da AIDS e das suposições de que os homossexuais
estariam entre seus principais transmissores, que a homofobia ganhou sua maior
evidência, com repercussões importantes para o convívio em sociedade (Goleman,
2006).
E o problema revela-se ir muito além de falta de esclarecimentos, ou de
uma sociedade apenas dividida entre os aversivos conscientes de seu repúdio e os
não-aversivos.

Entre

os

não-aversivos

estão

aqueles

que

aceitam

a

homossexualidade sem qualquer discussão e aqueles que culpam o contexto,
especialmente o contexto familiar, pela condição daquele que seria uma vítima;
pensamento este que, por um lado, nos remete à definição de Freud (1905/1996)
de que o homossexual seria o indivíduo que não foi suficientemente desenvolvido
para chegar à plenitude do sexo genital heterossexual. Entretanto, o quanto haverá
de herança freudiana nesta concepção de vítima, ou o quanto haveria aí de
sublimação dos impulsos mais hostis e de um quadro de homofobia? O que
sabemos, por enquanto, é que a homofobia certamente não se encontra por trás
somente das atuações mais evidentes. Ou seja, o problema é mais sério do que os
conflitos noticiados sugerem.
Apesar da relevância do tema, Rios e Nascimento (2007) nos alertam
quanto à carência de estudos sobre o modo como a Psicologia, na prática do
atendimento clínico, responde ao fenômeno da homossexualidade, assim como
pouco se sabe sobre o impacto da Resolução 001/99 do Conselho Federal de
Psicologia, o qual estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à
questão da Orientação Sexual. E entre os resultados da pesquisa que realizaram
com psicólogos clínicos que oferecem atendimento psicoterápico a crianças e
adolescentes, quanto à maneira como lidam com demandas remetidas às
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homossexualidades, encontraram propostas que colocavam a heterossexualidade
como a régua para a qual deveriam fazer voltar seus clientes. À parte um
posicionamento assim tão evidente, o qual poderia ser classificado e abordado
como uma questão de despreparo profissional, os autores também referem ter
encontrado estigmas em torno da homossexualidade nas entrelinhas do relato de
entrevistados que declararam conceber a homossexualidade como um fenômeno
normal.
E que prognóstico temos no momento para a homofobia? Que formação
sobre o tema estão recebendo as crianças deste mundo contemporâneo?
Interessadas nesta questão, Lionço e Diniz (2008) analisaram a qualidade
discursiva de uma amostra de livros didáticos em uso em escolas públicas
brasileiras. Constataram que, enquanto os dicionários veiculam afirmações
expressamente homofóbicas, os livros didáticos silenciam sobre a diversidade
sexual e naturalizam a heterossexualidade e o binarismo de gênero. Desde as
obras literárias e até os textos de orientação sexual não encontraram qualquer
menção à homossexualidade. E, além desta ausência, as autoras não encontraram
qualquer referência à dimensão social e simbólica da sexualidade. A tônica nas
discussões sobre a sexualidade nos livros didáticos de ensino fundamental e
médio é a reprodução sexuada.
Freud (1905/1996), ao reconhecer e afirmar a premência da sexualidade na
infância, já abandonara há mais de um século a restrição da sexualidade ao coito
genital e à atividade reprodutiva, já que as crianças se encontram incompletas no
que tange à reprodução sexuada, a ainda assim revelaram experimentar o prazer
em seus corpos e em suas relações com o outro. Haveria uma desvalorização das
contribuições de Freud e de outros estudiosos que tratam da questão da
sexualidade para além dos aspectos da reprodução na produção destes livros, ou
haveria alguma outra questão ainda mais séria na justificativa do caráter
heteronormativo que as autoras encontram nestes textos?
Com esta restrição à sexualidade, as escolas deixam de oportunizar aos
jovens um contexto no qual poderiam elaborar prováveis angústias em torno do
tema da sexualidade, pois como referem Natahi e Douville (2008) “na medida em
que a sexualidade não é estritamente determinada pela realidade biológica do
corpo, mas também pelo campo da linguagem e de seus efeitos, cada sujeito
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encontra sua forma de regrar, com axiomas, sua sexualidade inconsciente no
momento em que descobre a valência simbólica do fallos” (p. 78).
Outras questões que também permeiam as desigualdades sociais, segundo
Lionço e Diniz (2008), não foram deixadas ao silêncio nestes mesmos livros
didáticos. Faz-se presente o tema da desigualdade de gênero, com constante
combate ao sexismo. Para apresentação da diversidade racial, há personagens de
várias cores, tipos, formas e com diferentes habilidades cognitivas e físicas. Ou
seja, no combate ao preconceito, é a diversidade sexual que não é contemplada.
Afirmam as autoras: “não se menciona essa temática. É como se ela não existisse
no universo social e simbólico das crianças e adolescentes nas escolas” (p. 322). E
ainda que o silêncio não prove homofobia, compartilhamos da observação de que
isto torna nebulosa a fronteira entre heteronormatividade e homofobia.
Isto posto, torna-se importante enxergar que a sociedade, em maioria que a
constitui, ainda preconiza o heterossexualismo, ou seja, as pessoas que
escolheram

exercer

sua

sexualidade

diferentemente

da

inferida

pelos

heterossexuais não são bem aceitas. Indivíduos homossexuais, bissexuais ou
transexuais são excluídos deste totem e, por conta disso, são vistos como pessoas
doentes e que fogem da crença de que: a sexualidade heterossexual é a normal,
natural e aceitável.
Segundo Daniel Goleman (2006), o exercer desta conduta heterossexista
faz com que silenciem ou deneguem as vozes e os direitos daqueles que não são
heterossexuais. Assim, há muitos casos em que estas exacerbações criam mitos,
crenças e estereótipos que discriminam estas pessoas, sem que mesmo haja
informações fidedignas que sustentem tais idéias divulgadas e aceitas como
verdadeiras.
E alguns estudos e pesquisas vêm revelando que o aparecimento e a
expansão da AIDS estão longe de ser o principal e verdadeiro motivo da
hostilidade existente contra os homossexuais. Ou seja, o recrudescimento do ódio
já preexistente dos homofóbicos, com o surgimento da doença (AIDS), passou a
contar com este pretexto a mais para colocar em prática as suas ações
discriminatórias. Mas como esta aversão ou repúdio e mesmo a fobia aos
homossexuais podem ser pensados por uma perspectiva de cunho psicológico,
partindo das elucubrações da psicanálise? Logo, faz-se necessário uma
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compreensão da bissexualidade psíquica e conceitos sobre Complexo de Édipo,
Complexo de Castração e narcisismo.
Uma leitura psicanalítica
Torna-se de enorme valia, para que ocorra uma contemplação dos
processos psíquicos e a questão do lidar com os sentimentos amorosos recalcados
dos sujeitos homofóbicos, a compreensão e a intercalação do Complexo de Édipo,
Complexo de Castração e a bissexualidade freudiana. Neste sentido, vale lembrar
que estes conceitos universais e fundantes da psicanálise são cernes de reflexão
sobre este transtorno sexual, por vias da constituição deste sujeito de estrutura
neurótica, com sintomas da histeria de angústia. Será enfatizada, também, a
função do pai, seu fantasma e a sedução do mesmo frente à formação desta fobia
aos homossexuais, do sujeito em questão: homofóbico.
Conforme Gurfinkel (2001) no estudo psicanalítico da fobia é certamente
indispensável o conhecimento da sexualidade infantil e dos Complexos de Édipo e
de Castração, “mesmo considerando todos os problemas e controvérsias que tais
temas comportam; em psicanálise, não é possível uma clínica ‘empirista’ que
desconsidere e desconheça as suas construções teóricas” (p. 77). Compactuando,
também, com este pensamento, o autor Nasio ratifica a importância destes
conceitos (acima mencionados) para o estudo das neuroses:
É isso que nos empenhamos em sublinhar: o essencial do Édipo masculino
são as vicissitudes da relação do menino com o pai, e não – como se costuma
acreditar – com a mãe, pois é no vinculo perturbado com o pai que reside a
causa mais freqüente da neurose no homem adulto (Nasio, 1999, p. 67).

Complexo de Édipo e Complexo de Castração: fenômenos intrínsecos para o
entendimento do homofóbico e suas questões amorosas internas
O Complexo de Édipo atravessa um dos períodos do desenvolvimento
psicossexual que Freud nomeou de fase fálica. Nesta, predomina a atenção do
órgão genital masculino como sendo o representante primordial das pulsões
parciais da criança. Para Nasio (1999), o pênis e a vagina são as fontes de
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excitações e servem como objetos reais básicos para compor os objetos
fantasiados. Ou seja, os órgãos genitais serviram imaginariamente como símbolo
de poder, bem como a existência “nessa fase das carícias masturbatórias e dos
toques ritmados das partes genitais, tão ritmados quanto podem ser os
movimentos alternados da sucção no prazer oral e os da retenção / expulsão no
prazer anal” (p.63).
Na fase fálica, existe uma construção imaginária das crianças de que todas
as pessoas possuem o falo, ou melhor, neste período os infantes descobrem (pela
manipulação genital e o prazer desta) que existem pessoas com o falo e os que não
possuem o falo. Esta diferenciação fará com que seja dada uma maior e intensa
valorização deste objeto. Além disso, as pulsões sexuais parciais serão então
dirigidas à mãe (por parte do menino), através da manipulação do falo, no
momento que também está fantasiando sexualmente sua genitora. Na manipulação
masturbatória, a criança acaba por conceber uma atenção, que antes não era dada
com tanta veemência, aos seus próprios órgãos genitais. Porém, essa atenção não
se restringirá apenas ao seu corpo e, servindo-se da pulsão escopofílica, ela
também será atraída a observar os órgãos genitais das outras pessoas, sejam estas
pai, mãe, irmãos, coleguinhas, animais e até mesmo os seres inanimados.
Importante ressaltar que, antes disso, o menino não faz nessa fase uma distinção
entre os sexos e nem mesmo diferencia os órgãos das outras pessoas do dele. Ou
seja, para ele é natural presumir que todos os outros seres vivos, humanos e
animais, possuem um órgão genital como o seu próprio.
Entretanto, nesta fase rica na sua complexidade de fatos e acontecimentos
em torno da sexualidade da criança, surge a descoberta da não existência do pênis
na menina. Isso fará com que este menino entre em uma etapa da sua vida onde
tenta descobrir as causas do porquê delas não serem agraciadas em ter um falo.
Também, fará com que uma série de explicações sejam fantasiadas por este
infante, a fim de explicar esta ausência, como por exemplo, o fato de ter desejado
sexualmente sua mãe. Assim, Nasio (1999) sucinta que neste momento “o efeito
combinado da ameaça de castração proferida pelo pai e da angústia provocada
pela percepção do corpo feminino, privado de falo, o menino acaba renunciando a
possuir o objeto – mãe”. Nesse período, também, ao defrontar-se com a ausência
do pênis nas meninas, os meninos terão a fantasia de que elas fizeram algo de
errado e, por isso, foram punidas com a castração. Mediante isso, eles tendem a
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desprezá-las e se comportam como se fossem superiores a elas. Contudo, esses
comportamentos e as experiências dessa fase podem trazer conseqüências futuras
para alguns homens, como o aparecimento de sintomas neuróticos na vida adulta,
caracterizados pelo repúdio à ausência do pênis nas mulheres, além do desprezo
pelo fato de elas não o possuírem, o que ocorre com alguns homossexuais.
A angústia de castração para Freud (segunda tópica) teve uma importância
na composição e na constelação que se vigora a metapsicologia das psiconeuroses
de defesas. Para Rocha (2000), Freud pôde revisitar seus escritos sobre as
psiconeuroses de defesa, e fazendo desta um novo entendimento das neuroses
obsessivas e as fobias. Vale ressaltar que se levou em conta a pertinência da
angústia de castração como sendo o pivô para alocar a angústia desencadeadora
frente a algum perigo ao Eu.
É também entendido por Green (1991) que, ao sinal da ameaça da
castração, surgirá em contrapartida a angústia de castração. Este fenômeno poderá
causar ou não conseqüências conflitantes, caso estas moções venham a ser tão
ameaçadoras ao Supereu e este, por conseguinte, pressione o Eu como uma forma
de afastar este perigo do retorno do recalcado. Isto acaba tendo um valor
imensurável para a metapsicologia freudiana, posto que será uma engrenagem na
constituição do sujeito e a sua estrutura psíquica.
Esta articulação torna-se manifesta quando lembramos que a experiência
da castração assegura a passagem do mundo fechado das ambições fálicas do
desejo, ilusoriamente alimentadas pelas idealizações do Eu ideal, para o mundo
externo das relações intersubjetivas, que o ideal do Eu possibilita, nas quais, e
mediante as quais, o indivíduo se assume como sujeito de seu desejo e encontra
um lugar na tarefa de construir a Cultura (Rocha, 2000).
De maneira sucinta, o Complexo de Édipo foi então elaborado por Freud a
partir do mito Édipo Rei, o qual foi criado através da tragédia clássica escrita por
Sófocles. Para a psicanálise freudiana, o Complexo de Édipo se dá quando o
menino vai amar sexualmente sua mãe (objeto sexual), enquanto amará também
seu pai de maneira tal que o verá como um ideal a ser imitado. Neste sentido, a
criança tem o pai como um ser de identificação (ideal do Eu), mas terá esse afeto
abalado quando sentir-se ameaçada pela interdição da lei paterna. A criança do
sexo masculino irá perceber que seu objeto sexual (mãe) não possui o falo e
também renuncia aos desejos pelo falo do pai. Este entra na trama triangular
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amorosa para barrar as investidas incestuosas do filho para com a mãe e instaurar
a lei do interdito: incesto. Os sentimentos desta criança serão ambivalentes,
constando amor e sentimentos também hostis para a pessoa (pai) que castrou seus
investimentos incestuosos.
A latência, esse caldeirão efervescente em que se constitui o sujeito, é o
período também relevante para este estudo. O crepúsculo da atividade perversa
polimorfa ocorre porque essa espécie paradisíaca narcísica da infância deve ser
abdicada em função da realidade da castração. A criança se vê obrigada a abrir
mão do amor dos pais, buscando seu lugar entre outros sujeitos. A sexualidade
infantil passa por uma transformação sublimatória radical: a bissexualidade é
sublimada para que possa servir aos laços sociais, submetendo-se às leis sociais
que passam a ser internalizados em um Supereu. As pulsões sofrem inibições dos
fins a serviço das moções afetivas, sendo que a sublimação das pulsões se coloca
a serviço das funções simbólicas do pensamento, da racionalização e dos encargos
do trabalho no âmbito das instituições propostas pela sociedade (escola, tarefas
grupais ordenadas no campo da arte e do esporte, etc.).
Segundo Freud (1917), a partir do quinto ano de vida até
aproximadamente o oitavo, a criança passa por uma etapa do seu desenvolvimento
psicossexual em que, a priori, haverá uma calmaria em suas moções sexuais:
“podemos observar uma parada e um retrocesso no desenvolvimento sexual, que,
nos casos em que culturalmente há mais condições, podemos chamar de período
de latência” (p. 330). É essa etapa que torna o desenvolvimento sexual bitemporal relevante, por favorecer o homem a investir na cultura e no convívio
social, sendo, porém, um fator preponderante para “tendência à neurose”.
Histeria de angústia e a homofobia
É importante relembrar que o Complexo de Édipo positivo quanto
negativo será uma fonte clinicamente percebível das ambivalências amorosas dos
filhos para com os pais. Sabe-se que o menino nesta etapa de sua vida irá amar e
ter sentimentos hostis com o seu genitor, fazendo desta relação, então, um
momento intrínseco da bissexualidade constitucional do mesmo. Para Delouya
(2005), a “elaboração da bissexualidade é, portanto, crucial e determinante para o
destino de Édipo quando de sua dissolução e a formação do seu herdeiro, o
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Supereu” (p. 162). Ou seja, a destruição do Édipo fará com que esta criança possa
identificar-se com o pai e recalcar o afeto (feminino – passivo e masculino hostil). Prevalece, assim, apenas a identificação como um pai da ordem da lei, a
aspiração em ser como ele e a formação do seu Supereu.
Antes, o pai era aquilo que se gostaria de ser, um ideal; agora, o pai é o que se gostaria de
ter, um objeto sexual. Numa palavra, para o menino, o pai se apresenta sob três imagens
diferentes: amado como um ideal, odiado como um rival e desejado como um objeto sexual
(NASIO, 1999, p.67).

Entretanto, este recalcamento pode ocorrer de maneira insuficiente, ou
pode ser falho em impedir que os sentimentos amorosos (ditos femininos) venham
a surgir na consciência do mesmo. As moções afetivas (passivas) ressurgem ao Eu
de maneira que este não suporta tamanha ameaça, visto que será um retorno à
época em que viveu no Complexo de Édipo. Neste momento, será então ativada a
angústia de castração. Para Rocha (2000) os estados afetivos são vistos como
sedimentos de vivências traumáticas muito antigas que, quando revividas em
situações análogas, são relembradas como símbolos mnésicos da vivência
traumática originária.
Segundo Ceccarelli (1998), a angústia de castração irá entrar em operação,
a fim de que a masculinidade seja preservada nesta criança, e entrará o
recalcamento deste afeto hostil para com o seu genitor. Assim, será deslocado este
afeto para um outro objeto que não agrida a percepção do Eu sobre os sentimentos
ambivalentes ao seu pai. Ainda o mesmo autor, “é o que acontece na fobia: graças
ao objeto fóbico, a criança pode dar livre vazão à hostilidade nascida da rivalidade
com o pai, mas também à afeição dirigida ao pai, pois o objeto temido é também
procurado” (p.52).
Condescendendo com o pensamento de Ceccarelli (1998), o pai pode
falhar no seu papel de objeto identificatório, onde possivelmente está o reflexo da
ocorrência de conflitos anteriores como seu próprio genitor. Esta é então uma
possibilidade que se atenta para uma justificativa ou um viés de entendimento
sobre a dificuldade encontrada neste filho em incorporar e vivenciar o Complexo
de Édipo completo. A conseqüência, segundo o mesmo autor, é a dificuldade
encontrada por esta criança em construir sua identidade masculina, bem como dar
conta dos estilhaços sintomáticos futuros encontrados nos comportamentos
relacionados ao medo em ser homossexual, de buscar comprovar sua
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masculinidade através de vários relacionamentos heterossexuais, de buscar
pessoas do sexo oposto com objetivo de reproduzir, angústias de não ter certeza
sobre sua identidade sexual, entre outros. Alguns homofóbicos chegam a agredir
as pessoas homossexuais, revelando um preconceito acentuado, ao ponto de
cometer atos criminosos (como o homicídio).
A angústia de castração juntamente com as moções de afetos bissexuais
(estas quando não estão bem recalcados) vem à tona e ameaçam o Eu. Este tenta
recalcar os afetos femininos (que ameaçam a integridade da identidade masculina)
separando os afetos da representação de idéia e, por conseguinte este afeto fica
livre e necessitado de ser ligado a algum outro objeto menos ameaçador para este
Eu. Neste sentido, aloca-se em pessoas homossexuais, onde esta angústia possa
ser liberada, juntamente com os afetos ambivalentes vividos por esta pessoa no
Édipo. A fobia se instaura (frente ao estimulo fóbico) e o sujeito sintomatiza com
estas condutas, que podem denunciar seu amor feminino ao sexo masculino e/ou a
falta de identificação não gerada completamente, ou seja, normal ao seu pai.
Numa outra configuração clínica, a fobia, encontra-se a semelhança com a
neurose obsessiva, com a diferença de que o ódio é dirigido a um objeto
substitutivo fixo, um objeto que representa o pai, o que torna as aversões e os
contatos focados em um objeto externo concreto. Isso garante certo bloqueio no
encadeamento incessante de idéias substitutivas, frutos de fuga do contágio, e o
aparecimento da angústia que se “resolve” mediante as restrições à aproximação
do objeto fóbico. A fobia surge nos momentos em que o Eu busca fugir do perigo:
“pode ser comparada a um entrincheiramento contra um perigo externo que agora
representa a libido temida” (Freud, 1917, p. 410). O fracasso do recalque na fobia
faz com que a fantasia de prazer em afastar o pai rival seja transposta para outro
objeto e que a angústia seja transformada em medo deste último. Mesmo assim, é
preciso evitar este objeto, como precaução para não ter de encarar a angústia,
tornando o objeto fóbico.
A pessoa amada não nos retiraria seu amor nem nos ameaçaria com a
castração se em nosso interior não alimentássemos determinados sentimentos e
propósitos. Assim, estas moções pulsionais passam a ser condições de perigo
exterior e perigosas nelas mesmas. Agora, podemos combater o perigo externo
comedidas contra os perigos internos (Freud, 1926/1996).
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Hans (Freud, 1909/1996) era acometido por ataques de ansiedade e medo
quando saía para a rua, mesmo quando acompanhado pela mãe. Sua fobia
inicialmente era dirigida ao medo de cavalos brancos, pois achava que pudessem
entrar no seu quarto para mordê-lo. No entanto, esse objeto ao qual a libido se
vinculou representava o seu pai. O cavalo branco que tanto assustava e trazia
medo intenso ao infante era uma representação do seu próprio pai, posto que Hans
nutria desejos incestuosos por sua mãe, bem como o sentimento de ciúmes e
hostilidade para com o seu pai. O cavalo tornou-se o objeto em que a libido se
fixou, por conta de ser algo ao qual Hans era exposto diariamente e não lhe trazia
nenhum tipo de ameaça até a instauração da fobia. O desejo proibido incestuoso e
os desejos de morte e hostilidade ao pai não podiam ser realizados, e as aversões a
tais sentimentos eram operantes. A ansiedade, portanto, projetou o que seria
originalmente o desejo de Hans para um objeto que pudesse representar seu pai. A
negação de desejos sexuais tornou o material patogênico “remodelado e
transposto para o complexo do cavalo, enquanto afetos acompanhantes foram
uniformemente transformados em ansiedade” (Freud, 1909, p. 122).
Conforme Gurfinkel (2001), a neurose “é na sua mais profunda natureza
uma formação de compromisso, satisfazendo ao mesmo tempo ao desejo e à
defesa contra ele” (p. 51). Dessa maneira, a fobia de Hans por cavalos poderia ser
vista como uma manifestação defensiva, contra desejos que nutria pelo pai, sendo
que, por meio dessa defesa, afastando-se do objeto fóbico, obtinha o gozo às
avessas daquilo que tanto rechaçava na consciência. O objeto fóbico representava
não apenas “o complexo hostil de Hans contra o seu pai, encobria seu complexo
luxurioso em relação a sua mãe, assim como foi o primeiro a ser revelado e
tratado na análise”. A dificuldade e todos os obstáculos proporcionados pela
fobia, que impedia o paciente de sair para brincar como outras crianças da sua
idade serviam-no como uma maneira de continuar na sua casa e,
conseqüentemente, ao lado da sua mãe, gozando de sua presença.
Considerações finais
É fato que as premissas ressaltadas no corpo deste artigo são em grande parte
provocadoras de pensamentos que venham a ser fontes informativas sobre esta
patologia. A homofobia tornou-se um tema instigador pelo seu teor de
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questionamentos sobre a quantidade de energia gasta para sustentar moções
sexuais reprimidas no inconsciente. Ou melhor, a que custo se sustenta a
masculinidade dos homens e o quanto de sofrimento pode haver para que esta
imagem máscula não seja desfeita?
Neste sentido, o trabalho pôde ter seu êxito quando sublinhou um processo
sucinto, porém pertinente, sobre os conceitos que permeiam o entendimento da
homofobia e pontuou um possível percurso que dê vazão à instauração deste
sintoma homofóbico. Certamente que não teve o propósito de pontuar todos os
vieses que poderiam argumentar os caminhos ou todas as causas da homofobia.
Esta pretensão não foi cogitada, em vista de que a psicanálise trabalha com sujeito
singular e, por conta disso, seria uma maneira de relegar esta orientação, caso
fosse dado um único motivo para o surgimento da homofobia.
Destacou-se neste estudo a questão do mecanismo que engendra o
recalcamento dos impulsos sexuais gerados e vivenciados no período infantil,
mais explicitamente os afetos e a sexualidade acometidos no período do
Complexo de Édipo nos meninos, pela importância psicanalítica deste fenômeno
universal e as suas vicissitudes ao longo da fase adulta. Neste caso, o
recalcamento teve um papel relevante, por se tratar de um processo que melhor
compreende os fatores que levaram sujeitos homofóbicos a condutas de nojo e
repulsa contra homossexuais, bem como uma compulsão em atos que certifiquem
a sua masculinidade.
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6-Sintomatologia depressiva infantil no ambiente escolar: problemática
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Introdução
Há pelo menos 2500 anos, a melancolia vem emprestando aos clínicos o
conhecimento de uma gama de emoções a ela relacionada, até que o termo
‘depressão’ é eleito pelos fenomenologistas no final do século XIX.
A partir da década de 1950, os farmacoterápicos evoluíram com as pesquisas
que relacionavam as monoaminas com o humor, cognição e percepção. Desde então,
têm sido usados no sentido de interferir no processo neurofisiológico subjacente ao
quadro depressivo. No entanto, o uso dos inibidores seletivos de serotonina, em
população abaixo da faixa etária dos 18 anos, está se tornando restrita pelo
risco/benefício alertado pelo Committee on Safety of Medicines (CSM) em 2003, nos
E.U.A., sobressaindo a idéia de que todos os esforços devem ser feitos no sentido de
encontrar alternativas para a prevenção e tratamento das depressões em crianças e
jovens (Trowell et col. , 2007) .
No modelo psicossocial e ambiental da depressão há o fato dela se apresentar
tanto como síndrome, transtorno e/ou doença, como ainda,

em algumas

circunstâncias, ser considerada como reação normal a um evento. No modelo
dualista, a visão da depressão a discrimina em endógena ou melancólica (mais
biológica) e neurótica ou reativa (mais sujeita às influências ambientais e
vulnerabilidade psíquica). Estes modelos rígidos de enquadre da depressão,
inviabilizam a consideração de subtipos de depressão e, seriam necessárias pesquisas
acadêmicas com uma visão multifatorial da depressão para que coubessem
particularidades como aquela apresentada pela criança no contexto escolar como
uma delas (Kovacs et al., 2006).
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Problemática da sintomatologia depressiva
O “sintoma” está ligado às alterações da percepção de normalidade que o
sujeito tem de si mesmo, das sensações relativas ao funcionamento do seu
metabolismo e de sua psique, podendo ou não ser um indício de doença. Se a
quantidade de sintomas atinge um score elevado, o quadro passa a ser referido
pelo termo ‘sintomatologia depressiva’.
Assim, a depressão como transtorno, distúrbio ou doença (como é tratada na
literatura) referenda o “sinal” e a posição do profissional da saúde em relação ao
“sintoma” (em suas várias formas de comunicação), para que seja possível sua
identificação. Por isso, a inclusão de especificações como: subjetividade,
diferença e individuação, em uma reflexão sobre a qualidade e quantidade dos
sintomas, facilita a discriminação entre, o que é um ‘procedimento de prevenção’
e o que é o diagnóstico da doença depressão. Este é um ponto relevante a ser
considerado em pesquisas como a nossa, que se referem a crianças na faixa etária
que compreende o período de latência.
Na problemática da depressão os sintomas podem aparecer como: baixo
rendimento escolar, falta de concentração, comprometimento dos vínculos sociais,
evitação na execução de tarefas,

baixa auto-estima, apatia, irritabilidade,

alterações do sono, o que pode culminar em isolamento ou em conflitos com
colegas, professores e pais (Sommerhalder & Stella, 2001). Os autores concordam
que a escola, tem fundamental papel na identificação dos sintomas depressivos e
no encaminhamento ao profissional da saúde de área competente. No entanto, os
instrumentos que ela possui para a identificação dos primeiros sintomas não estão
disponíveis de maneira clara dentro da dinâmica da expressão infantil. A regra é
cobrar da criança o encaixe nas normas acadêmicas, mais ou menos rígidas
conforme a escola, mas que têm sempre um sentido punitivo para a criança, com:
cobranças das tarefas, comunicação aos pais, desqualificação verbal em público e
castigos, culminando em um sentimento de fracasso por ela apresentar uma
realidade somatopsíquica incompatível com aquelas demandas.
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Sintomatologia depressiva, uma abordagem de prevenção.
Sutton (2007) lembra em sua pesquisa, que já em 1994 o Institute of Medicine
(IOM), nos E.U.A., convenceu uma comissão de prevenção em distúrbios mentais a
levar a termo pesquisas metodologicamente rigorosas em relação à depressão infantil
e, por razões práticas estas foram conduzidas no ambiente escolar e vem sugerindo
que a idade chave para intervenções preventivas seriam, antes dos 13 para 14 anos.
Ele menciona dois grandes estudos longitudinal em grande escala, que revelou a
prevalência de 20% de Transtorno de Depressão Maior nas amostras, o que indica
que as medidas preventivas têm que ser tomadas antes dos 18 anos.
A questão que se coloca, então, no campo da prevenção é a viabilização da
abordagem dos sintomas na criança em idade escolar e, se possível, que a
intervenção seja feita na própria escola (Kazdin 2001; Keys & Lopes, 2002 ).
Felizmente, revisões qualitativas sobre prevenção de depressão em crianças e jovens,
mostram que os projetos têm priorizado a própria comunidade onde vive a criança,
incluindo a escola, para implantar programas de redução dos sintomas depressivos
(Sutton , 2007).
A estrutura do sonho permitiu que Freud facilitasse o reconhecimento do
sintoma ao refazer seu caminho nos casos que relata. Ocorrência semelhante é a
estrutura do grupo que, tendo como método de trabalho um aparato teórico
sistematizado que possibilita ao grupoanalista decifrar no discurso manifesto o
material latente. O modelo de Renê Kaës (1997), do ‘Grupo como Sonho’, é um
destes modelos que possui qualidades para referendar o trabalho do grupanalista
mantendo-se epistemológicamente fiel à Psicanálise.
As transferências na estruturação do grupo, é um ponto de partida para a
investigação dos sintomas e, sua ancoragem em primeira instância nas bases teóricas
que fundamentam o próprio método, que é a Psicanálise, permite uma variedade de
pontos de vista, mas uma só base teórica. A grupalidade coloca-se, então, no campo
da prevenção da depressão infantil, como uma ferramenta adequada, não só por suas
qualidades epistemológicas, mas, por ser um campo de expressão mais ampliado para
a atuação da criança.
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7-A experiência de aprendizagem: um olhar sobre a dinâmica da relação
professor – aluno em sala-de-aula.

Antonia Angela Gonçalves da Silva Hiluey 14
Resumo
Este trabalho apresenta uma reflexão crítica sobre a experiência de
aprendizagem sob a ótica da dinâmica da relação professor – aluno em sala-deaula. Ressalta-se a importância dos professores dedicarem-se à compreensão desta
dinâmica para promoção do desenvolvimento dos alunos e da necessidade do
trabalho em equipe para dar sustentação ao trabalho do professor.A reflexão é
ilustrada e norteada pelo registro escrito do discurso de um aluno do ensino médio
que foi analisado segundo as diretrizes de Paul Ricoeur para análise do discurso.
Os significados desvelados na análise permitiram a evocação de algumas
considerações. Estas foram fundamentadas segundo: 1) conhecimentos do
desenvolvimento psicológico individual; 2) a visão da sala-de-aula como sistema
inter-relacional; 3) a tese de doutorado da autora. Os itens 1 e 2 foram
considerados em relação a suas implicações para a aprendizagem. O terceiro item
fundamenta a importância das atividades propostas em sala-de-aula para motivar
os alunos para o ato de aprender. A partir destas considerações pode-se concluir
sobre a importância de um tempo ser dedicado para avaliar a relação professor –
aluno em sala-de-aula, que inclui a assimilação do conhecimento e produção do
aprendiz. O resultado desta avaliação auxilia o professor a redirecionar sua ação
para mobilizar seus alunos e assim o grupo de aprendizes se desenvolve.

Palavras-chave: Motivação; Equipe interdisciplinar; Relação professor – aluno.
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O registro e análise de um recorte do discurso de um aluno do ensino
médio ilustrará e norteará as considerações feitas neste trabalho.
Para a análise que permitiu encontrar o significado deste recorte, o qual
originou este trabalho propriamente dito, a autora partiu das idéias do filósofo
Paul Ricoeur, um fenomenólogo, em sua teoria da interpretação do discurso. Esse
autor realizou diversas investigações a propósito da linguagem e do discurso com
o objetivo de buscar uma filosofia compreensiva da linguagem que pudesse
explicar as múltiplas funções do ato humano de significar e as suas inter-relações.
Pela interpretação é então decifrado o sentido oculto no sentido aparente e são
desdobrados os níveis de significação implicados na significação literal. Para
alcançar seu objetivo, Ricoeur (1976), localiza no registro escrito o ato
locucionário, que refere-se àquilo que o falante expressa verbalmente; o ato
ilocucionário que refere-se ao conteúdo não – verbal que acompanha a fala do
sujeito (gestos, entonação de voz, pausas, fisionomia); o ato perlocucionário que é
o que produz no ouvinte o ato locucionário e o ato ilocucionário. Refere-se este
ato, aos efeitos sobre o ouvinte. Inclui, Ricoeur, ainda o ato iterlocucionário que
se refere ao diálogo que liga dois eventos, o locutor e o ouvinte e permite reduzir
os mal entendidos.
A autora aqui se restringirá a fornecer as informações necessárias para que
o leitor possa acompanhar a interpretação dada ao discurso do aluno sem ter, com
esta atitude, a intenção de desconsiderar a importância e utilidade de uma leitura
mais abrangente sobre as idéias de Ricoeur. Utilizou-se a autora, desse método
para interpretação por duas razões: 1. Por ser um método rigoroso onde se
evidencia claramente a que dados se refere a interpretação; 2. Por permitir ao
leitor acompanhar os dados salientados no discurso do aluno do ensino médio,
usados para a interpretação e compreensão pela autora.
O registro do discurso que se segue se restringirá ao ato locucionário; ao
ilocucionário (que aparecerá entre parênteses); ao ato perlocucionário (que será
especificado e anunciado após o registro).
Segue-se o relato feito por um aluno de ensino médio para a autora,
descrevendo uma situação vivida por ele em sala de aula:
Eu estava indo para a minha carteira após o intervalo enquanto o
professor entrava para dar a aula (seu tom é de relato afirmativo). O professor

92
disse: Hei! Você aí, saia da classe. (usa um tom de ordem e irritado). Eu
perguntei: Eu? (usa tom de dúvida mesclado de surpresa). O professor respondeu:
É (tom de ordem, com entonação de: sem discussão). Eu respondi: Tá bom. E saí.
(usa tom de concordância delicado). Saí e fui falar com o M (diz o nome do
coordenador), pois esta é a norma quando um aluno é excluído de classe). Fala
ele para M:
Eu não sei porque fui excluído, pois nem deu tempo, foi nos 2 primeiros
minutos. (tom de desconserto diante do inusitado do ocorrido em apenas 2
minutos de aula). Ele disse que ia falar com N (nome do professor), pois isto não é
do feitio dele. Continuei conversando com M. Ele me disse que os professores não
estão me vendo render de acordo com o meu potencial ... Que eles estão
frustrados (mudou do tom vibrante, firme para um murmúrio). Seus olhos olham
longe, traspassam a autora, tom triste). Eu falei para ele que o professor de
matemática percebeu que eu mudei e me falou isso (o tom é animado, audível e
firme). Mas, os outros não me motivam, só reclamam (novamente o volume é
baixo, olhos no vazio, o tom é de tristeza).

Ato perlocucionário: Quando o aluno começa a contar sua conversa com
M a partir da palavra “frustrados” a autora sentiu compaixão pelo aluno e uma
vontade de fazer algo ao sentir que ele sozinho não conseguia aproveitar as aulas.
Seguem os significados desvelados a partir dos atos locucionários,
ilocucionários e perlocucionários encontrados no discurso: o aluno revela saber
que é necessário estar em sua carteira durante a aula. Ele revela surpresa diante da
atitude do professor, através do tom de sua fala diante da ordem de exclusão de
aula. Mostra-se cordato, ao atender a ordem do professor para retirar-se da aula.
Revela a M sua surpresa pela ordem do professor que para ele foi sem motivo ao
relatar a M a situação de sala-de-aula. Revala tristeza através de sua atitude de
olhos que transpassam a autora, pelo murmúrio e o tom de voz triste ao relatar que
os professores estão “frustrados” com ele. Revela animação através do tom de voz
ao informar que o professor de matemática percebeu a sua mudança de atitude.
Revela novamente tristeza pelo tom de voz ao informar que os outros professores
só reclamam dele e não o motivam.
Estes foram os significados encontrados neste recorte de discurso
permanecendo, no entanto, a dúvida sobre a que se refere o aluno ao afirmar que
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não é motivado pelos professores. O ato interlcucionário poderia ter esclarecido,
já que a sua função é dar esclarecimentos.
O aluno poderia tanto referir-se a que seus professores teriam uma idéia
pré-estabelecida a seu respeito e assim estaria ele sempre sendo inadequado, como
poderia referir-se a que as aulas não são estimulantes.
Isto poderia ter sido esclarecido pelo ato interlocucionário o qual não
apareceu. Por outro lado a autora sentiu, através do ato perlocucionário, que este
aluno sozinho não conseguia reverter sua situação e que informava precisar dos
professores. Seu tom não chegou à autora como uma forma de defender-se,
culpando os professores, pois explicitamente reconhecia ter atitudes que o
prejudicavam em seu rendimento escolar ao falar sobre sua mudança de atitude
em uma dada disciplina. Por outro lado reconheceu precisar de seus professores
para o motivarem.
O pareamento do reconhecimento de suas atitudes inadequadas e baixo
rendimento, com o pedido de auxílio, permitiu discriminar não se tratar de um
mero ataque à equipe de docentes por parte do aluno, mas sim do alerta para que o
motivassem.
Este trabalho vai se referir então, à questão da motivação dos adolescentes
para aprender, uma vez que é este o foco da Escola – a aprendizagem.
Inicialmente se tecerá algumas considerações evocadas a partir do episódio
em sala-de-aula que faz parte do discurso do aluno que ilustra e nortea este
trabalho. Estas considerações são relativas ao desenvolvimento psicológico dos
adolescentes e implicações para a aprendizagem, às manifestações emocionais em
sala-de-aula e à dinâmica relacional do grupo – classe.
Para ensinar adolescentes é importante lembrar, como escreve Souza Pinto
(1997), que não é uma tarefa simples fazê-los se interessarem pelo conhecimento,
já que estão interessados acima de tudo em si mesmos, ou seja, mergulhados na
subjetividade. Sugere esta autora algumas vias para que se atinja este intento.
Uma dessas vias é a criação de uma vinculação interpessoal positiva entre
professores e alunos já que este elo positivo pode contaminar o conteúdo que
representa este mesmo professor. Há ainda uma outra via, onde o educador busca
a vinculação entre o conteúdo proposto e a vida cotidiana do aprendiz, já que os
princípios científicos mesmo abstratos e impessoais são resultado da descoberta
de um cientista. Deve-se procurar ainda, levar o aluno a identificar-se como
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investigador ao apresentar os problemas como questões com as quais uma pessoa,
o cientista, defrontou-se em um momento de sua vida.
Enfatiza Souza Pinto (1997), por outro lado, que provavelmente um dos
maiores talentos necessários para lidar com adolescentes é a capacidade de ouvilos, de entrevistá-los empaticamente. Pode-se supor que para tanto, sem dúvida há
a necessidade de ser o educador uma pessoa aberta que, como escreve Vicentin
(1997), é aquela que respeita e admira os mistérios, as diferenças, que não se
enreda na confusão de línguas e não instala a sua língua – a língua do adulto como
a única e verdadeira ou mesmo melhor, mas sim aposta na multiplicidade de
línguas mostrando assim que está aberto ao que se mostra diante dele. Vicentin
conceitua a terminologia educador bilíngue, poliglota, daí a palavra língua ter
aparecido, mas o presente trabalho restringe-se somente a sua idéia relativa ao
aspecto do educador aberto ao devir do aluno. Vicentin centra-se na criança, mas
em algumas passagens refere-se explicitamente à criança e ao jovem.
A partir da necessidade de ser o educador um ser aberto, que não elege a
palavra do adulto como a única verdade, se estabelecem 3 regras a serem
seguidas. A primeira é a delicadeza no trato das produções infantis e juvenis, já
que se pretende uma educação que leve em conta as perguntas e curiosidades de
seus alunos. A segunda regra é não evitar o disruptivo. É necessário escutar as
insubordinações de seus alunos sem denominá-las imediatamente como desordem
ou violência, pois a agressividade constitui o humano e sendo assim não deixará
de existir. Pode o aluno estar sendo despertado por incertezas que questionam a
coerência, a autonomia do sujeito, pode ser uma defesa contra a angústia, pode ser
a necessidade de infligir ao outro a desordem que sente em si, ou mesmo uma
forma de distinguir-se, diferenciar-se e portanto é importante compreender qual a
natureza da mesma para que uma conduta compatível a esta possa ser tomada pelo
educador. Indiscutivelmente procedimentos de censura e contenção são
necessários sempre que uma expressão agressiva ameaça a vida e a integridade de
outro.
E como terceira regra coloca ela, a energia, necessária ao interlocutor
adulto, o educador do qual a criança precisa. Pede o aluno tônus deste educador,
que não seja ele nem piedoso nem vingativo, mas para educar é preciso vigor.
Distingue ela abalo explosivo do educador de violência já que este abalo está à
serviço do crescimento da criança e da instalação de um campo coletivo da ação.
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Por violência entende ela que seja o emprego da força, pela submissão do outro
para que os conflitos sejam resolvidos.
Na parte do recorte do discurso que ilustra este trabalho e enfoca o
episódio da sala-de-aula não se encontra elementos suficientes que permitam
desvelar a violência como forma de resolver um conflito, mas, foi mobilizada na
autora a idéia sobre a necessidade de ser o educador uma pessoa que tolere a
turbulência para que possa saber a que se refere a mesma. Embora, não se possa
esquecer que há a necessidade concomitante do educador saber de que lhe falam
seus alunos, também, para poder conduzir sua aula e não só para compreender a
razão da turbulência.
Quanto a estes aspectos: abertura do educador e tolerância para
turbulência, dois outros episódios vieram à memória da autora e podem auxiliar a
esclarecer estas possibilidades no educador.
Há muitos anos atrás estava a autora em um centro de formação para
terapeutas de família no exterior. Em uma supervisão do atendimento a uma
família onde o clima era agressivo observou ela a seguinte cena: o supervisor com
mais de 1,80m, grande e forte, se dirigiu a uma formanda muito jovem de 1,50m.
A cena de ambos lado a lado por si já era impactante. Ele com tom de voz forte e
firme, lhe diz: “Isto é defesa, ele está com medo. É medo. Vá lá. Você é a
terapeuta”. Para a autora isto chegou como uma indiscutível manifestação de
confiança do supervisor na possibilidade da jovem terapeuta para intervir, ao
mesmo tempo, que esclareceu qual era a natureza da turbulência: era medo.
Resultado, ela retornou ao atendimento da família e pôde conversar sobre o que a
família estava sentindo diante de um filho adolescente que vivia um grave
problema.
Esta lembrança mostra a necessidade da tolerância da turbulência para que
se possa pensar, vindo, então a saber a natureza da agressão para conduzir sua
intervenção.
Outro episódio que veio à memória da autora ilustra a importância da
abertura do educador para poder compreender do que lhe falam seus alunos, para
que possa conduzir sua aula. Segue esta recordação.
Refere-se ela a uma aula dada pela autora a alunos de um curso de
introdução à psicoterapia de casal e família. Solicitou ela que representassem,
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usando quaisquer recursos não – verbais, o que sabiam sobre psicoterapia de casal
e família ao término de 31 horas de aula.
Os alunos em sua totalidade optaram por fazer desenhos. Após os colegas
relatarem o que compreendiam sobre o trabalho de um dos alunos, o próprio aluno
contava sobre sua representação. Já nas primeiras apresentações, a professora, esta
autora, se perguntava: “Não é possível, após tantas aulas, eles fazem alguns
arranjos, mas basicamente há indícios de que aquilo que falavam no início do
curso persiste e não aparece o tanto que estudaram”. Uma das representações, no
entanto, forneceu elementos que ajudaram a autora a finalmente compreender do
que falavam seus alunos. A professora havia pedido que trouxessem “o que
sabiam sobre o assunto tratado”, mas eles representaram “para que serve a
psicoterapia de casal e família”. Foi uma oportunidade ímpar, pois a própria
professora pode, também, conversar com eles sobre “para que serve” a partir das
produções dos alunos, sem deixar de retomar considerações teóricas tratadas ao
longo do curso. No entanto, correu a própria autora o risco de dizer: “Não, não é
nada disso”. Ela teria perdido a oportunidade de conversar com os alunos sobre
um tema que fazia sentido à turma toda, e que não deixava de fazer parte do curso.
Por outro lado, se fosse uma prova por escrito, as respostas seriam insuficientes.
Isto pôde ser assinalado aos alunos, ao mostrar ela que a professora disse uma
coisa e eles responderam outra. Isto serviu como alerta sobre a necessidade do
aluno se ater à pergunta feita. Por outro lado, ao docente cabe compreender de que
lhe falam seus alunos, para que possa mostrar, como neste exemplo, que a
resposta ficou incompleta ou mesmo para mostrar-lhes o que estavam entendendo
e daí eventualmente a resposta de um aluno poderia estar até mesmo errada. A
experiência na docência mostra que se o aluno não percebe como está
raciocinando para dar uma dada resposta não consegue mudar o raciocínio para
dar a resposta compatível à situação problema. Daí a relevância de um professor
saber de que lhe falam seus alunos, pois disto depende para dirigir sua ação.
Faz-se necessário, por outro lado, evidenciar que o interesse em
compreender o significado de uma comunicação envolvendo um grupo de pessoas
está acoplado à idéia de que a compreensão da conduta humana não se faz
baseada em aspectos individuais, mas centrando-se no sistema relacional do qual
o indivíduo faz parte. Ou seja, depende de se ter uma visão sistêmica na qual o
sistema é formado pelos sujeitos que se comunicam e interatuam quando o
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comportamento de um influi sobre os demais e está por sua parte sujeito a
influências. O veículo de tais manifestações é a comunicação a qual inclui o
verbal e o não – verbal. (Palazzoli & col., 1990).
Tomando como sistema uma classe, deve-se considerar que a relação entre
os membros da mesma é circular, pois trata-se de um sistema inter-relacional onde
toda resposta é estímulo para o fato sucessivo e não uma mera relação causa –
efeito. Sendo assim palavras, frases, comprovações e comportamentos adquirem
significado na situação em que são observados, da qual também faz parte o
observador, e que está em relação com as circunstâncias particulares que em dado
momento rodeiam uma pessoa e influem sobre sua conduta. (Palazzoli & col.,
1990).
Pode-se, então, concluir que é nesta perspectiva relacional que a dinâmica
de uma turma de alunos deve ser compreendida, pois não se tem um único aluno e
mesmo se assim o fosse ainda estaria este em relação com o professor, pois a
interlocução com um adulto, o professor, é necessária quando se considera o aluno
no seu ato de aprender.
No entanto, muitas vezes pode-se constatar situações onde o aluno é
considerado isoladamente no seu desenvolvimento pessoal o que não é suficiente
para que um professor estabeleça a sua estratégia em sala-de-aula. Retomando as
idéias iniciais deste trabalho, quando se postulou sobre a dificuldade de um
professor de adolescentes para mobilizá-los para a aprendizagem já que estão eles
centrados em si mesmos, vê-se aí a importância de conhecer os aspectos
psicológicos de seus alunos. É este um dado individual importante a ser levado em
conta na organização das atividades de sala-de-aula para que estas estimulem os
alunos a quererem aprender.
Entretanto o professor também precisa ater-se ao que acontece no tocante
ao aspecto relacional, para saber como conduzir sua aula e compreender a conduta
do aluno como resultado de uma relação humana na qual se dá a aprendizagem.
Passa, então, a autora a discorrer sobre o aspecto referido no início do
trabalho – a motivação dos alunos que resulta, também, do tipo de atividades
propostas em sala-de-aula. Para atender este objetivo, a autora utilizará sua tese de
doutorado.
Esta tese teve como título: “Uma experiência de aprendizagem no Serviço
de Medicina Fetal” e portanto seus sujeitos foram médicos – obstetras

98
matriculados em um estágio de especialização em Medicina Fetal num Centro de
Estudos. (Hiluey, 2004).
A disciplina relação médico – casal que faz parte do corpo teórico deste
curso é de responsabilidade da autora e permitiu que esta tese fosse viabilizada.
Além dos objetivos da tese e sua metodologia de análise para os dados, fizeram
parte deste trabalho os objetivos da disciplina, o enfoque de aprendizagem da
mesma e as atividades propostas para as aulas que foram gravadas em vídeo –
cassete e posteriormente transcritas para análise.
No entanto, em função do teor do presente trabalho as considerações sobre
a tese serão apenas as relativas à disciplina propriamente dita.
Um enfoque de aprendizagem foi necessário para embasar a disciplina
proposta como projeto de educação para médicos, para que eles se
instrumentalizassem para atender casais que vivem situações de crise. O enfoque
de aprendizagem nomeado por Masini (1999) como Aprendizagem Totalizante foi
o escolhido por contemplar tanto aspectos afetivo – emocionais como intelectuais.
Aprendizagem Totalizante é entendida como aquela que:
... busca compreender o aluno em suas próprias particularidades, em seu ato de
aprender. Propõe considerar o aprendiz na sua totalidade, no seu mundo de vida
... enfatiza a disposição do aprendiz ... a relação co-participativa entre quem
aprende e quem lida com ele nesse processo ... a apreensão da estrutura do objeto
de conhecimento (Masini, 2002, p. 180).

Este enfoque originou-se do entrelaçamento entre a Teoria de
Aprendizagem

Significativa

(TAS)

de

Ausubel,

também

denominada

Aprendizagem Verbal Significativa, e do “Aproximar-se” Daseinsanalítico.
Masini tinha o interesse de lidar com o aluno difícil e, então, se defrontou com a
necessidade de aproximar-se dele e compreendê-lo daí a Daseinsanalyse. O
conceito de Aproximar-se é entendido como uma maneira de estar aberto ao que o
outro revela. (Masini, 1999).
O fato de não se expandir no corpo deste trabalho as idéias deste enfoque
de aprendizagem deve-se a que o objetivo aqui é fundamentalmente ressaltar que
este enfoque se preocupa tanto em considerar como ponto de partida para a
aprendizagem aquilo que o aluno já sabe como com a importância da organização
e clareza dos conceitos a serem ensinados e com a necessidade de estar aberto ao
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que o outro revela. Isto norteou as propostas de cada aula da tese e se presta a
mostrar no presente trabalho a importância do aspecto motivação. Para tanto vai a
autora aqui se restringir às atividades propostas em suas aulas na tese. Ao mesmo
tempo será evidenciado que sua intenção era atingir seus alunos e portanto era
necessário motivá-los a aprender sobre aspectos psicológicos e relacionais de
seres humanos quando na realidade o objetivo fundamental deles era aprender
sobre Medicina Fetal.
A estratégia de cada aula era conseqüência da reflexão sobre a aula
anterior. Os textos escolhidos para serem lidos em classe foram escolhidos a partir
do que era constatado pela docente em aula. Por exemplo: os alunos verbalmente
discorriam sobre a constatação de que seus pacientes consideravam uma dada
patologia menos grave ou mais grave independentemente do que a comunidade
médica considerava, mas não sabiam como tratar com seus pacientes esta mesma
convicção. Os textos de Anna Maria Sorrentino (1990), terapeuta de família
italiana que trabalha com crianças com deficiências físicas foram escolhidos para
algumas aulas. Seus relatos em formato de história incluem o paciente, sua família
e equipe de saúde permitindo uma compreensão abrangente da situação clínica, ao
incluir o ser humano em seus aspectos emocionais, orgânicos, relacionais e
sociais. Os textos eram lidos em classe norteados por questões relativas a cada um
deles enfocando alguns aspectos sobre os quais cada pequeno grupo deveria
refletir. A seguir no grande grupo os seus pareceres eram apresentados. Pela
experiência da autora com seus alunos médicos, somente solicitar a leitura do
texto era insuficiente. As leituras que faziam não referiam o texto propriamente,
apareciam palavras soltas desconectadas, e mais as turmas anteriores não liam o
material antes da aula. Então, a autora optou por leitura em aula.
Recursos não – verbais também foram usados na realização de algumas
atividades da programação e isto mostrou que assim eles percebiam suas
vivências e, então, podiam reconhecê-las, também, nos seus pacientes.
Pode-se dizer que a orientadora da autora, a Profª. Drª Elcie F. Salzano
Masini funcionou como uma orientadora pedagógica, ou educacional, ou mesmo
psicóloga escolar que converse com o corpo docente sobre a dinâmica em sala-deaula e até mesmo sugere atividades para as aulas. Era a pessoa que podia até
mesmo assistir as aulas através dos vídeos e apontar por exemplo: “As aulas estão
centradas em você”; “as cadeiras não podem ser posicionadas de outra maneira
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para favorecer o contato visual e maior proximidade?” (as aulas eram no auditório
e com uma solicitação prontamente outro espaço foi cedido à autora); “os textos
do Oliver Sacks podem ajudar”; além de a cada aula a partir do que sucedia
pensava ela juntamente com a autora qual atividade seria mais produtiva, quer
tivesse assistido ou não ao vídeo; e mais, ao mesmo tempo acolhia sua orientanda
enquanto docente dos alunos – médicos em suas aflições quando esta via que seus
alunos não usufruíam do que era discutido em aula. Sendo assim, em nada era
diferente dos professores de adolescente, que se sentem "frustrados", como aquele
do discurso do aluno que ilustra este trabalho.
Pode-se concluir a partir da experiência que esta tese oferece que mesmo a
frustração sendo inerente ao processo de educação, pode ser vivida, também,
como indicativo da necessidade de compreender o que se passa em sala-de-aula e
a partir daí organizar atividades mais condizentes com esta constatação e não
apenas como um fracasso. Mostra ainda esta tese a importância da equipe
interdisciplinar na educação. Nem todos os professores terão uma formação que
lhes permita saber sobre o desenvolvimento psicológico das diferentes faixas
etárias para as quais leciona e/ou mesmo sobre a importância de compreender a
dinâmica relacional de sua turma de alunos. No entanto, mesmo quando se tenha
estes conhecimentos como pôde ser evidenciado através da tese desta autora, é útil
e necessária a contribuição do orientador da Escola ou psicólogo escolar tanto
para dar apoio às aflições inevitáveis do professor como para auxiliá-lo a
compreender o que se passa entre ele e seus alunos ou mesmo para sugerir
atividades para as aulas propriamente ditas. Esta tese mostra como somente o
enfoque de aprendizagem não faz o processo educacional, pois isto acontece numa
relação humana cujo objetivo é a aprendizagem e portanto inclui tanto pessoas
como uma aula que seja estimulante. Esta será motivante à medida que condiga
com as condições de seus alunos para que promova o desenvolvimento deste
aprendiz.
Contamos com um avanço significativo em termos de teorias e técnicas de
aprendizagem, e muito tempo é gasto por aqueles que atuam em educação para
terem este conhecimento. Tempo também é necessário para vir a ser um
especialista em história, matemática, física, etc. No entanto, só isto não é
suficiente, pois estes conhecimentos somente permeam uma relação humana na
aprendizagem. Faz-se, então, fundamental que um tempo seja dedicado para
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dirigir o olhar sobre a dinâmica da relação professor – aluno em sala-de-aula, uma
vez que a aprendizagem se dá nesta relação.
A autora em função de uma atividade em orientação vocacional há anos
escuta alunos do ensino médio. A fala destes alunos traz rotineiramente a
informação de como dá sono um professor diante deles falando, falando.
Fornecem eles ainda dados sobre seus professores que permitem que se conclua
que as observações que fazem são coerentes e se fossem ouvidas seriam muito
úteis a estes professores. Isto condiz com Souza Pinto que escreve que quando se
ouve o adolescente fluem opiniões surpreendentes que sugerem que a imagem do
adolescente superficial é ela mesma uma visão superficial. (Souza Pinto, 1997).
Constata-se, então, que professores precisam tanto de seus alunos como de
seus pares e os alunos precisam de seus professores.
É numa relação onde a colaboração é fundamental que se dá o ato de
aprender.
Na relação professor – aluno a frustração tem lugar tanto para alunos
como para a equipe de educadores, mas não precisa ser somente vivida como
derrota. Ao mesmo tempo, que há uma decepção e assim a pessoa sente raiva e
tristeza esta mesma raiva mostra a dimensão da força que o ser humano possui.
Daí, vem a possibilidade de constatar-se que existe força para buscar compreender
o que se passa e encontrar novas maneiras para ser professor e ser aluno, ou seja
há força para construir. Todos precisam encontrar novos caminhos que lhes
permitam ter vivências prazeirosas que dão a reserva para tolerar as novas
frustrações inevitáveis ao longo do processo de aprendizagem. No entanto, o
professor precisa da colaboração da equipe de educadores e o aluno precisa da
colaboração de seus professores para ter estas vivências, pois quem suporta só
frustrações?
Este trabalho concentrou-se na figura do professor por ser este aquele
adulto do qual necessitam os alunos neste processo de aprendizagem. É o
professor que organiza as atividades; encontra o caminho para instruir seus alunos
a estudarem com cuidado, centrados no autor do texto; que encontra a maneira de
avaliar conhecimentos; precisa entregar trabalhos corrigidos com observações que
direcione seus alunos para que estes façam tarefas melhores e que não meramente
assinale os erros. Nenhum ser humano aprende sozinho, precisa para tanto de
outro ser humano e não importa a idade do aluno. A experiência na docência
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mostra que mesmo alunos na especialização necessitam de um professor que lhes
mostre que raciocínio fizeram que os impediu de usar com precisão a nova teoria
estudada; precisam muitas vezes que o professor determine que parte do texto irão
apresentar em aula, pois caso contrário apenas lêem sem o devido cuidado; que
precisam receber trabalhos corrigidos com observações para aprenderem a
escrever com coerência; e precisam ser avaliados em seus conhecimentos, amiúde
para garantir a compreensão e o acompanhamento da programação.
Conseqüentemente pode-se imaginar que um adolescente que é um sujeito
que está interessado basicamente em si mesmo representa um significativo desafio
para um professor, pois o aluno não prescinde deste professor.
Oliveira (1997) materializa através de suas palavras o que mobilizou a
autora a escrever este trabalho – o que tem um professor em suas mãos. Escreve
ela:

A importância da atuação de outras pessoas no desenvolvimento
individual é particularmente evidente em situações em que o aprendizado é um
resultado claramente desejável das interações sociais. Na escola, portanto, na
qual o aprendizado é o próprio objetivo de um processo que pretende conduzir a
um determinado tipo de desenvolvimento, a intervenção deliberada é um processo
pedagógico privilegiado. Os procedimentos regulares que ocorrem na escola –
demonstração, assistência, fornecimento de pistas, instruções – são fundamentais
para a promoção de um ensino capaz de promover o desenvolvimento. A
intervenção do professor tem, pois, um papel central na trajetória dos indivíduos
que passam pela escola (Oliveira, 1995, p. 62).

Daí a necessidade de se refletir sobre a sala-de-aula o que até pode parecer
uma conclusão um tanto óbvia. Curiosamente, no entanto, segue sendo esta uma
necessidade pouco atendida e muitos ataques são feitos ora a professores, ora a
alunos, ora aos pais, ora mesmo à Escola como um todo, mas não se investe na
avaliação da relação em sala-de-aula.
A educação é feita por professores e alunos em relação. Precisamos voltarnos para a relação de aprender e assim o olhar recairá sobre estes personagens
enquanto realizam atividades que permitem aprender.
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O quanto de desatenção, indisciplina dos alunos não tem, também, a ver
com o pouco aproveitamento da vitalidade destes jovens quando estes se tornam
meros expectadores de uma película da qual fazem parte?
As considerações aqui feitas permitem concluir que aos educadores cabe o
desafio de incluírem a compreensão da dinâmica da relação professor – aluno que
norteia a aprendizagem para encontrarem um agir mais produtivo que inclui o tipo
de atividades e a maneira de explorá-las junto àqueles que passam pela escola não
restringindo-se às suas especializações teóricas e técnicas, e ainda trabalhando em
equipe interdisciplinar.
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Resumo
O presente texto busca de forma breve mostrar a riqueza da abordagem
grupanalítica, na medida em que essa resgata muitas fontes esquecidas e que são
constitutivas mesmo da teoria psicanalítica. Tais fontes amalgamadas no
constructo freudiano formando um todo articulado, tende muitas vezes a velar a
riqueza das fontes primevas deste pensamento. Entre tais fontes encontra-se o
Idealismo Alemão, principalmente na figura de Hegel e a sua dialética do senhor e
do escravo, mas também podemos recuar para o pensamento grego ou avançar até
o pragmatismo americano e o estruturalismo francês, nascentes à época de Freud.
Para além da psicanálise e da psicologia, os caminhos apontam para uma nova
disciplina, mais geral e da qual a matemática e as ciências positivas deverão
manter uma cada vez mais produtiva interlocução. De tais trajetos, um horizonte
comum? Possivelmente uma retomada do projeto freudiano para uma psicologia
científica.
Palavras-chave: psicanálise, grupanálise, relações objetais, alteridade, dialética,
formalização.
A psicanálise e a dialética hegeliana : alteridade e relações objetais

A psicologia está grávida de uma disciplina geral, mas ainda não deu à
luz. (Vygotsky, 1999).

O pensamento freudiano, embora de reconhecida originalidade, não deixa
de ser um fruto de sua época e por isso, inevitavelmente amalgamado com tantos
outros nomes do pensamento de seu tempo. Mas, é evidente que esse gigante do
qual sobre os ombros tantos se alçaram, também ganhou alcance de visão sobre o
dorso de outros avatares do pensamento que o precederam. Alguns desses
pensadores foram identificados e reconhecidos por Freud, outros nem tanto e não
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por ingratidão ou desonestidade intelectual do pai da psicanálise, mas, sobretudo,
pelo próprio desconhecimento dessas influências, muitas delas indiretas afinal.
Não há ironia em afirmar que o culto homem que sem nenhuma dúvida foi Freud,
como de hábito ocorre com qualquer pensador, bebeu de muitas fontes no caudal
de conhecimentos acumulados, sem muitas vezes se dar conta disso. Não há aí
qualquer viés na história do conhecimento e sim a constatação de que prevalece a
lógica construtiva da própria ciência, pois não há construção que se faça sem
alicerces ou em outra metáfora, não há árvore que cresça sem raízes. Por exemplo,
sobre a influência do pensamento kantiano em Freud muito já se falou na
literatura psicanalítica, mas outro grande pensador alemão influenciou Freud,
mais do que esse ousou reconhecer, foi Hegel, não somente pela dialética do
senhor e do escravo, mas pelo próprio método dialético. Mas se não foi o pai da
teoria psicanalítica que reconheceu essa marcante influência, ainda que indireta,
sobre o seu constructo, muitos de seus discípulos o fizeram, se não no pensamento
fundador de Freud, em si mesmos reconhecerão tal influência.
Sigmund Freud, mesmo sob a indiscutível influência do idealismo alemão,
no qual, aliás, já se encontrava presente a noção de ego, cita Hegel somente duas
vezes, uma das quais quando trata das características distintivas dos sonhos (As
Características Psicológicas Distintivas dos Sonhos, 2000) e outra quando se
refere à influência hegeliana sobre o trabalho de Marx. Sobre a dialética faz três
citações, na “Conferência XVI – Psicanálise e Psiquiatria” (2000) quando critica a
máxima segundo a qual a controvérsia é a mãe de todas as coisas, atribuindo à
influência dos sofistas gregos a supervalorização da dialética. Em “A questão da
análise leiga” (Idem) um sarcástico Freud alude à “Ciência Cristã” difundida em
países de língua inglesa “uma espécie de negação dialética dos males da vida,
baseada num apelo às doutrinas da religião cristã”. Outra alusão à dialética vai se
dar na “Conferência XXXV – A questão de uma Weltanschauung” (Ibidem)
quando fala da influência hegeliana em Marx:
Existem assertivas nas teorias de Marx que me pareceram estranhas:
como a afirmação de que o desenvolvimento de formas de sociedade é um
processo histórico natural, que as mudanças na estratificação social surgem
umas das outras segundo um processo dialético. Não estou nada seguro de
estar compreendendo corretamente essas assertivas; e não me parecem
‘materialistas’ mas, antes, semelhantes ao precipitado da obscura filosofia
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hegeliana, em cuja escola Marx se formou. Não sei como posso desembaraçarme da minha opinião leiga segundo a qual a estrutura de classes da sociedade
remonta às lutas que, desde o começo da história, se desenrolaram entre
hordas humanas muito pouco diferentes umas das outras. As diferenças
sociais, assim pensava eu, foram originalmente diferenças entre clãs ou raças.
A vitória era decidida por fatores psicológicos, como a quantidade de
agressividade constitucional, contudo também pela firmeza da organização
dentro da horda e por fatores materiais, como a posse de armas superiores.
Vivendo juntos na mesma área, os vitoriosos tornavam-se os senhores e os
vencidos se tornavam os escravos. Não há como ver nisto sinais de uma lei
natural ou de uma evolução conceitual [dialética]. Por outro lado, é
inequívoca a influência exercida sobre as relações sociais da humanidade pelo
progressivo controle das forças da natureza. Pois os homens sempre colocam
seus instrumentos de poder recentemente adquiridos a serviço de sua
agressividade e usam-nos contra os outros homens.

Que não há entre os grandes idealistas alemães qualquer um que não
conhecesse muito bem o pensamento de Platão é uma assertiva que dispensa
esforço argumentativo, mas nos valemos do fato de que para o filósofo grego o
Eros tinha especial importância por trazer consigo duas naturezas do homem – a
do Eu Divino e do Animal aprisionado (Terzis, 2005), para lembrar também sobre
Freud pesou a influência do grande filósofo grego. No Simpósio de Platão estão
contidos dois tempos importantes para o processo de formação do sujeito: o da
sociabilização, onde na trama coletiva ocorre a sustentação primordial e o
momento seguinte da individuação, sendo neste transitar constante, nesta via de
dois sentidos que se dá o nascimento da marca humana da subjetividade e da
alteridade (Idem) e não deve, portanto, surpreender o desenvolvimento de tal
temática também por parte do pai da moderna dialética, Hegel.
A influência do pensamento genial e provocador de Hegel se fez sentir
fortemente e de forma mais explícita em outros importantes constructos além da
Psicanálise e que também constituem capítulos importantes na historia da
psicologia. Da mesma forma como costuma ocorrer com Freud, o pensamento
hegeliano encontra-se disseminado por muitos campos e não é por acaso que
frequentemente

os

dois

constructos

se

interpenetram

no

pensamento

contemporâneo, não somente na área da psicologia, mas também no campo da
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política, da filosofia e da antropologia e critica social. Por exemplo: dentro dos
formuladores da Escola de Frankfurt (Teoria Crítica), Honneth e Habermas
(Souza, 2007) vão recorrer a um contemporâneo de Freud, pertencente ao
Pragmatismo Americano, o psicólogo G. H. Mead, que com o jovem Hegel,
compartilha a idéia de que a formação da identidade pessoal passa pelas
experiências de reconhecimento recíproco. Hegel propõe uma teoria do
desenvolvimento do indivíduo fundada no reconhecimento (Anerkennung), um
processo conflituoso que pressupõe relações de dependência na busca da
afirmação da subjetividade, em uma dialética entre a identidade pessoal e a
coletiva. Tal dialética positiva estará presente em toda a sua obra da maturidade e
pressupõe, do ponto de vista antropológico, a consciência individual como
consciência-de-si,

imersa no fluxo vital é movida por pulsões jamais

completamente saciadas e dessa forma, impelida para um movimento sem fim; em
tal dialética o mal infinito, deve ir ao encontro de outra consciência-de-si para
obter exatamente o reconhecimento. O filósofo e antropólogo Lima Vaz (1991 pp.
55-60) acerca da idéia da dialética da alteridade lança luz nesse ponto crucial e tão
pouco compreendido da dialética da alteridade hegeliana:
(...) implica necessariamente a passagem do outro objeto (tematizado na
relação de objetividade) ao outro-sujeito, ou seja, implica o paradoxo da
reciprocidade, segundo o qual o sujeito é ele mesmo (ipse) no seu serconhecido e no conhecer seu outro: em suma, no reconhecimento. (...) Pela
relação de objetividade o homem é ser-no-mundo, pela relação de
intersubjetividade a situação mundana do Eu é suprassumida no círculo
intencional do ser-com-o-outro: um círculo que lembra a esfera infinita de
Nicolau de Cusa e Pascal, pois seu centro está em toda a parte, onde quer que
o Eu irradie a sua presença pela linguagem (...).

O pensamento dialético hegeliano e, sobretudo a noção de alteridade como
reconhecimento, vai influenciar toda uma geração de psicanalistas, entre eles,
sobretudo aqueles preocupados com a questão da grupalidade e que produziram
seus constructos no final da primeira metade do Século XX, pertencentes à
chamada Escola de Relações Objetais (Fulgencio, 2007) . Em Melanie Klein, por
exemplo, essa influência encontra-se denotada na dialética interior-exterior,
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quando trata da “posição depressiva” e propõe a saúde mental como uma
integração bem sucedida de forças antagônicas no psiquismo. Aquela que foi
chamada por Lacan de a “açougueira inspirada” (Coelho Junior, 2005) renovou a
noção freudiana de pulsão ao afirmar as polaridades que regem a vida psíquica
como investir ou não investir o mundo e as pessoas, ou seja, nos domínios do
corpo e da linguagem, um território pautado na dialética natureza e cultura. Muito
embora a preocupação com os grupos não estivesse presente formalmente nos
estudos de Klein, a sua prática com crianças obrigatoriamente a envolveu com a
problemática não somente da relação mãe-bebê, mas também na relação ampliada
da família. A obra kleiniana devassa uma relação muito mais ampla e complexa
do que aquela que até então igualava o externo ao real, ao observar que esse
externo está sempre imbricado com fantasias (fantasias primitivas), essas, aliás,
muito mais precoces do que Freud acreditava possível com o seu modelo teórico,
a ponto de constituírem espécie de pré-pensamento, de cognição primitiva
presente desde o nascimento e antes dele e a partir dele, influenciado todas as
relações com os objetos. Se em Freud a fantasia é um fenômeno do Id e, portanto,
ainda ausente no recém-nascido, segundo a teoria kleiniana da mente, esse bebê já
possuiria um ego rudimentar capaz de impulsos, defesas e relações objetais que,
no seu conjunto, estruturariam o psiquismo naquilo que ela chamou de posição
depressiva a partir da qual se instauraria a capacidade de utilização plena da
capacidade de simbolização. Dessa forma, na impossibilidade da ocorrência
normal desse processo, o que se instauraria seria a chamada posição
esquizoparanóide, na qual não existiria uma adequada mediação simbólica. Com
essas noções Melanie Klein nos convida, no dizer de Cintra & Figueiredo (2004),
sem comedimento a compreender o seu “caráter autônomo e demoníaco, pois
irrompem à nossa revelia possuindo-nos e buscando expressão através de nós e
fora de nosso controle”.

Melanie Klein através de sua abordagem da

simbolização, seus desdobramentos clínicos e a identificação projetiva, vai
influenciar dois outros grandes psicanalistas com conceitos derivados do
pensamento dialético, Bion e Winnicott.
Na mesma época em que Kurt Lewin desenvolvia o seu método de
dinâmica de grupo e Lacan produzia suas interpretações lingüístico-estruturalistas,
W. Bion, médico, psicanalista e analisando de Klein tal como Winnicott, vai
introduzir uma abordagem também inovadora em psicologia, porém na área de
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psicanálise de grupo. Embora não seja considerado de “linhagem estruturalista”,
Bion propõe uma lógica matemática e, em todo o seu “período epistemológico”
buscará uma conexão entre a Teoria do Pensar e uma Teoria da Ciência que, em
sua opinião, tem a matemática como ideal. Dessa forma, vai buscar uma
interlocução com um rol de matemáticos tais como Cantor, Pascal, Poincaré,
Whitehead, além de Russel, inclusive, tentando incorporar avanços da lógica
polivalente e paraconsistente (1966,1991). Em “Elementos de Psicanálise”, logo
na introdução, Bion confessa o anelo pelo método matemático de conhecimento,
mesmo aplicada às funções da personalidade (1966, p. 12):
Se me preocupo com a exatidão da matemática não é porque me interesse pela
matemática, e sim porque a matemática e a exatidão de sua execução
expressam funções da personalidade cujos fatores desejo conhecer.

Tal preocupação em Bion está atrelada a busca de modelos adequados para
representar os processos complexos da consciência, da personalidade e da
memória, embora reconheça a imperfeição dessa forma de abordagem, vai dizer
em seus “Elementos da Psicanálise”(1966, p. 82-83):
A imperfeição do modelo como instrumento aumenta a força da necessidade de
produzir abstrações. (...) Nenhuma experiência se casa, exatamente, com uma
experiência do passado. O sistema dedutivo científico e suas abstrações ou o
modelo e suas imagens associadas, apenas se aproximam da realização e viceversa.

Aquele que cunhou a conhecida assertiva: “A mente é um fardo muito
pesado, que a besta dos sentidos não aguenta carregar” (Bion, 1990, p. 46), não
pôde concluir sua meta-teoria que buscou integrar Freud e Melanie Klein ao tratar
de aspectos primitivos constitutivos da mente. Citando Poincaré acerca da criação
da fórmula matemática, diz que “são dignos de nossa atenção somente os fatos
que introduzem ordem na complexidade, tornando-a, assim, acessível a nós”
(idem, p. 90). Em seguida Bion acrescenta que tal descrição se assemelha
intimamente à teoria psicanalítica das posições esquizoparanóide e depressiva
reveladas por M. Klein. Em sua jornada na busca de uma abordagem mais formal,
Bion recorrerá à expressão “fato selecionado” para descrever o que o psicanalista
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experimenta no processo de síntese e chegou, inclusive, a sugerir uma notação
gráfica, quase matemática para caracterizar a relação entre as posições
esquizoparanóide e depressiva e expandiu a “teoria dos instintos” de Freud através
do estudo de vínculos emocionais que denominou conhecimento (K), amor (L) e
ódio(H) (1966, 1977). Interessante acerca dessas noções, que Bion não se refira
exatamente ao clássico conflito entre as pulsões de amor e ódio, mas sim entre
uma emoção e outra oposta a ela e que ele chama de “antimoção”, por exemplo, o
ódio não seria a falta de amor e vice-versa.Buscando atingir esse ideal de ciência
psicológica, esse inquieto psicanalista transitou de um referencial inicialmente
calcado nas ciências positivas, para uma mística que encontra aportes na Cabala
mística judaica e em expoentes do cristianismo como São João da Cruz e Mestre
Eckhart (1973). Nos parece que de Bion, além de suas contribuições fundamentais
para a teoria psicanalítica de grupo, restou entre os seus principais continuadores
uma inquietação na busca de fontes referenciais e uma marcante tendência à
interdisciplinaridade nas abordagens. Tais fontes se estendem desde o
pensamento clássico grego, o idealismo alemão, o pragmatismo americano e o
estruturalismo francês, pelo menos. Em nossa opinião, longe de caracterizar um
ecletismo, tal peculiaridade do pensamento grupanalítico demonstra uma saudável
busca de integração e estruturação do vários saberes dispersos desde o nascimento
da psicologia como projeto de disciplina científica.
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B- TRABALHOS APRESENTADOS: CONFERÊNCIA DE ABERTURA E
MESAS REDONDAS

1-Uma experiência escuta do sofrimento psíquico dos profissionais da saúde
Sônia Novaes de Rezende
Psicóloga Clínica, Psicanalista, Docente Unicamp.
Resumo
Asclépio, filho do deus Apolo com a mortal Koronis, foi ferido antes de
nascer; seu pai Apolo, numa crise de ciúmes após saber que Koronis o traíra,
mandou queimá-la viva. Ao saber, entretanto, que estava grávida, arrancou o bebê
de seu ventre e o entregou a Quiron, o centauro, para educá-lo e treiná-lo na arte
da cura. Quiron por seu lado era meio humano e meio divino e sofria de uma
ferida incurável que lhe foi conferida por Hércules. Assim, Quiron, o curandeiro
que necessitava curar a si mesmo passou a Asclépio a arte de curar. O paradoxo
das profissões de ajuda ao outro é que o curandeiro cura, mas ao mesmo tempo
permanece ferido. Não existe ser humano sem feridas e por mais aprofundada que
tenha sido sua formação ela não excluí o profissional de saúde de sua própria
humanidade. O câncer é uma doença que se encontra na origem de inúmeras
situações de turbulência: corporais, existenciais, psíquicas e sociais. Seus efeitos
são inúmeros sobre a pessoa que adoece, sobre sua família, amigos, colegas,
ambiente de trabalho e planos futuros. Essa turbulência se reflete também na
equipe de cuidadores. Assim sendo, esses necessitam de capacitação e formação,
não apenas na parte médica, científica, tecnológica etc. É fundamental que tenham
um lugar para serem ouvidos em seu sofrimento,em que possam pensar,falar,
sentir, e reconhecer o conjunto de movimentos psíquicos e emoções que os
afetam quer estejam conscientes ou não. Com o objetivo de refletir sobre as
dificuldades da equipe de saúde na atenção aos pacientes com câncer, constituiuse um grupo de trabalho interdisciplinar coordenado por mim. Contamos
com sanitaristas,oncologistas,enfermeiros,fisioterapeutas,terapeutas ocupacionais,
psicólogos, fonoaudiólogos, psico-oncologistas e gestores de programas de saúde
não apenas da UNICAMP, mas do Hospital das Clínicas e do SUS. O setting
analítico é um espaço virtual, e comporta uma escuta dentro do vértice que lhe é
próprio.Este vértice será abordado e discutido no presente trabalho. Tenho como
objetivo expressar um resumo de minhas reflexões sobre a experiência de lidar
com o sofrimento psíquico do profissional da saúde.
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2-Pensar a Instituição: um olhar sobre as dificuldades narcísicas.
Bruneide Menegazzo Padilha.
Doutora em psicologia - PUCC, Supervisora Clínica Institucional,
Psicanalista.

Resumo
Pensar a clínica psicanalítica nas Instituições é ampliar a concepção de conceitos
nucleares da psicanálise. Figueiredo (1997) aponta como estruturante a
investigação, o olhar referendado pela teoria cujo foco é observar, pensar e
ressignificar os vínculos objetais que se formam entre os vários segmentos da
instituição, a escuta do manifesto, a busca do latente, o estudo das relações
objetais, a identificação das angústias e defesas. Esse olhar permite avaliar o
quanto as estruturas narcísicas podem afetar o percurso institucional, pois, se o
investimento narcísico inicial garante a coesão necessária para a Instituição
construir um ideal que agregue os investimentos afetivos, também permanecer
nesta ilusão grupal implica em recusar Eco e mergulhar no lago das vivências
psicóticas. Podemos pensar em três tipos de vinculação que os pacientes propõem
nas Instituições: Vínculos emergenciais: acontece com qualquer pessoa, em
qualquer lugar, a qualquer hora; o paciente chega e fala, não importa quem ouve
e, uma vez descarregada sua angústia, ele se vai da mesma maneira que chegou,
abruptamente. Vínculos identificados: o paciente procura por uma pessoa que ele
conhece na rede de relações significativas de sua equipe de cuidadores à qual ele
se vinculou, independente de sua atuação profissional. Vínculos terapêuticos: o
paciente identifica a pessoa e a procura com objetivos profissionais: o médico
para discutir medicação, o psicólogo para discutir suas angústias, o terapeuta
ocupacional para significar uma atividade. Os vínculos emergenciais
ressignificam a vivência narcísica que favorece a instauração de acting-out
desorganizando o imaginário institucional; o vínculo identificado favorece
relações de objeto narcísicas e é no vínculo terapêutico que encontramos a
possibilidade de relações objetais.
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3-Reflexões sobre as contribuições de René Kaës nas Instituições

Pablo de Carvalho Godoy
Castanho

Resumo

Para Freud, o laço social é formado pela libido desviada em sua finalidade. A vida
social exige a renuncia à uma parte da satisfação pulsional em troca de uma
parcela de segurança, mas também em troca da própria possibilidade de tornar-se
humano. Assim, como o desvio de uma parte da libido em sua finalidade é
condição do laço, o relacionamento humano sempre implicará em uma dose de
sofrimento, os laços institucionais não são exceção. Oscilamos nas instituições
entre o sofrimento inerente e aquele que pode ser superado. Limite que indica uma
falta, de fato, assim como o aparelho psíquico individual, o laço social também se
funda e se sustenta sobre a falta. A partir desta origem freudiana, René Kaës
elabora uma metapsicologia do laço através do conceito de alianças inconscientes.
As Alianças Inconscientes são pare esse autor não só inconscientes elas mesmas,
mas produtoras do inconsciente. Mais amplamente, são produtoras do sistema
psíquico individual. Por isso, para Kaës, o sujeito do inconsciente é o sujeito do
vínculo, dividido entre duas finalidades da existência: Ser para si mesmo seu
próprio fim e ser um elo em uma cadeia. Nessa concepção, a realidade
institucional não é mero espaço exterior, mas parte integrante do nosso
psiquismo. Dentre seus atributos, encontramos seu potencial de figurar as nossas
próprias origens. Fica então claro que o estudo psicanalítico das instituições e o
trabalho da psicanálise nas instituições não são do terreno da psicanálise aplicada,
mas nos remetem a profundas reflexões técnicas e teóricas.
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4-O sofrimento familiar com a doença e/ou perda de um filho.
Letícia K. Porta
Psicóloga, Mestre e Doutoranda em Psicologia - PUCC

Apresentaremos algumas idéias a respeito do tema “vínculos”, buscando
permanecer com maior atenção voltada para os que dizem respeito aos
estabelecidos com a família, envolta em uma condição de sofrimento decorrente
de doença grave e/ou perda de um filho.
Diante da atribuição da psicanálise de incomensurável importância à
relação mãe-bebê para a construção psíquica, afetiva e social deste último, faz-se
necessário falar também sobre o papel desempenhado pela qualidade da vida
psíquica da mãe, como fator primordial para o tipo de vínculo que ela poderá
estabelecer com seu filhinho. Para a mulher, o tornar-se mãe cria transformações
emocionais consideráveis, de forma que a gestação e maternidade podem trazer
conflitos e conteúdos inconscientes, que influenciam na qualidade de tal relação.
Esta pode ser permeada por sentimentos intensos e ambivalentes, sendo que a
gestação e os primeiros meses após o nascimento são essenciais para a construção
do vínculo, havendo repercussões importantes e a longo prazo.
Gomes (2007) demonstra alguns resultados por ela obtidos em sua
pesquisa, os quais apontaram para uma evolução das representações maternas ao
longo da psicoterapia breve, permitindo à mãe expressar seus sentimentos frente à
enfermidade de um filho e reviver alguns de seus conflitos mais primitivos. A
visão sobre seu bebê evoluiu, segundo a pesquisadora, de mais parcial e idealizada
para mais integrada e o vínculo mãe-bebê ficou mais próximo. Constatou-se,
todavia, que a instabilidade psíquica da mãe e sua fragilidade permaneceram
muito intensas, o que sugeriu um prognóstico reservado e a necessidade de
indicação de um tratamento mais sistemático.
De fato, minhas próprias experiências como mãe de criança com tantas
necessidades especiais, inclusive de internações em UTI hospitalar, das quais a
última com duração de três anos, em que foram necessários tantos procedimentos
invasivos, fazem com que eu possa testemunhar a intensidade das dores
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emocionais vivenciadas em uma situação como esta, trazendo um verdadeiro
esgotamento e a consequente fragilidade de que nos fala Gomes (2007).
Isto porque, além de todo o sofrimento físico e psíquico, como mãe cujo
filho encontra-se nestas condições, os contextos de hospitalização, sobretudo em
UTIs, implicam, muitas vezes, em assistir a sofrimentos intensos de tantas outras
crianças e acompanhantes destas, envolvendo perdas tão dolorosas. O sentimento
de empatia de uma mãe em relação a outra faz com que a cura e restabelecimento
de uma criança que receba alta da UTI provoque grande alegria e satisfação a ela
por este acontecimento, como se aquela criança se transformasse em um filho “um
pouquinho” seu também. Este mesmo sentimento de empatia traz uma dor
incalculável quando uma criança morre ao lado de seu próprio filho; criança que
se aprende a amar desde que chega na UTI, passando a compartilhar uma
verdadeira luta pela vida, luta para continuar junto de seus familiares tão amados e
também luta contra a dor.
Concordamos com Hayakawa, Marcon & Higarash (2009), quanto ao fato
de que, na hospitalização de um filho, normalmente, há uma reorganização da
vida familiar, de forma a alguns membros assumirem com maior destaque
determinadas tarefas. Geralmente, a mãe assume o acompanhamento e o cuidado
do filho enfermo, alterando completamente sua rotina e seus planos, podendo
causar rupturas familiares que conduzem ao sofrimento de todos os seus
membros.
O(s) outro(s) filhos sofre(m) pela falta materna e pela saudade do irmão; o pai
sente pela condição do filho, pela ausência da esposa, pelo possível acréscimo de
funções que eram exercidas por ela, por ver o sofrimento impotente de toda a
família; a mãe sente seu coração dividido entre o filhinho doente e os demais, mas
é impedida de ficar com todos ao mesmo tempo; ela deseja cuidar bem de todos,
mas ela teria que ser duas ou três para conseguir dar conta disso, ou seja, é
impossível; sua dor, sentimentos de culpa e de impotência podem lhe trazer
grande peso emocional, culminando, minimamente, em um estado de estresse
terrível.
Os temas relacionados à morte incomodam, de tal modo a preferirmos
evitá-los (quando podemos fazer isto), de maneira que as idéias de morte tendem a
se modificar de acordo com os contextos históricos, sociais e culturais. Em nossa
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sociedade, parece prevalecer o medo, a negação do fato de sermos sujeitos a ela, a
qualquer momento.
E o que dizer quando não podemos evitar este tema? Quando ele não
poderia estar mais próximo? Quando a morte acontece bem à nossa frente,
mostrando-nos nossa vulnerabilidade e impotência frente a ela? A lei natural
parece ser: nascer, crescer, envelhecer e morrer. E quando esta “lei” é
(aparentemente) ameaçada, com a morte de uma criança? Como ficam os vínculos
entre mãe e filho quando eles, cada qual com sua própria capacidade consciente e
inconsciente, vivenciam não somente o próprio sofrimento, como também o de
pessoas que, há tão pouco tempo desconhecidas, de repente, adquirem tão grande
significado para si, estando, inclusive, passando por situações tão similares às
vivenciadas por ambos?
Assim sendo, consideremos que, de acordo com Leal (1993), “a realidade
humana assenta na comunicação como formato primário de todos os vínculos. O
indivíduo sai de si mesmo para se encontrar ao estabelecer um contato, um
convívio, com alguém outro que lhe reconhece o ser e, com ele, descobre outras
coisas mais que os transcendem” (p. 310, de modo que o relacionamento primário
pode ser considerado como núcleo da organização da mente humana, ou seja, o
que diz respeito a vínculos mãe-filho, eu-outro, humano-Deus. A atividade sócioemocional delimita-se desde a mais tenra idade, por meio da expectativa de
encontrar um interlocutor que seja continente, podendo-se encontrá-la já em bebês
recém-nascidos (Leal, 1993).
A tonalidade da voz, o olhar, os gestos e outros aspectos da comunicação
não verbal trazem à comunicação um aspecto de caráter afetivo, conferindo à
experiência emocional do falar, um sentido mais legítimo de como o indivíduo se
vincula com seus grupos internos, com o mundo exterior, e, sobretudo, com um
determinado interlocutor, em dado momento. A evolução humana parece
relacionar-se à capacidade de lidar com o novo, com a diversidade, o que, muitas
vezes, pode conduzir a emoções adversas, situação esta bastante comum nas
famílias e nos grupos em geral (Fernandes, 2005).
De acordo com Silveira (2007), pesquisadores de distintas abordagens têm
realizado estudos voltados à sensibilidade materna, de modo a ser possível
concluir que, de fato, este conceito seja relevante no campo da pesquisa
psicológica. Ele pode ser considerado como um fator de destaque nas relações
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mãe-criança, sobretudo nas etapas iniciais do desenvolvimento humano,
favorecendo a formação do vínculo entre elas, sendo indissociável do contexto
sociocultural no qual se inserem.
Dessa forma, a organização dos vínculos familiares ocorre não somente a
partir da relação real de parentesco, como também da relação fantasmática em
configurações sustentadas por alianças inconscientes (Correa, 2002).
O bebê nasce em um vínculo, sendo que a existência da mãe implica na
existência do filho, não havendo mãe sem bebê e nem bebê sem mãe. A relação
com a mãe-peito permite a passagem do desamparo ao amparo, sustentando o
bebê e dando-lhe prazer por meio do transitório cessar das necessidades básicas,
contato este que narcisiza e investe libidinalmente. A mãe, em um encontro de
desejos com o bebê, decodifica o que ele expressa por meio de seu corpo, de seus
sinais e gestos, desenvolvendo-se uma linguagem especial entre eles. Tudo isto
ocorre permeado por influências da inscrição do familiar inconsciente, bem como
por significantes e significados socioculturais também inconscientes que
atravessam as subjetividades e os vínculos (Perkal, 1998).
Assim, a família é um dos grupos humanos que se constitui em apoio
especial do psiquismo, uma das condições necessárias para o sustento da
coerência das identificações, enquanto seus vínculos vão dando conta de múltiplos
e diversos trabalhos psíquicos, sempre ligados em conter e regular, e sempre, de
algum modo, frustrados (Rojas, 2008).
Em determinados momentos na constituição da subjetividade entre a
dinâmica psíquica da criança e a de seus progenitores, confunde-se o desejo da
primeira com o de seus pais, o supereu de um com o do outro, a função egóica da
mãe com as possibilidades da criança, de maneira que não se estabelece uma clara
definição entre o “dentro-fora”. Desse modo, parece fundamental considerar a
constante dialética do inter/intra-subjetivo, além da idéia de o desejo da mãe
encontrar-se na maneira como ela se ocupa da criança (Rosenberg, 1994).
As experiências de sofrimento extremo podem implicar numa destruição
do aparato de representação e do prazer em representar, de modo que seu destino
é permanecer em sofrimento no corpo, nos atos e na contra-investidura da
representação. Dentro das experiências de apoio primitivo, durante o encontro do
grupo familiar e a criança recém-chegada, o corpo ocupa um lugar central porque
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é a primeira superfície de inscrição e de recepção das mensagens inter-geracionais
(Gránge-Ségeral, 2008).
O vínculo com a mãe pode ser chamado de vínculo intra-uterino, em que o
feto estabelece um vínculo parasitário com a mãe, o qual, posteriormente, pode se
tornar simbiótico e, em certos contextos, siamésico. Este último é o mais
angustiante de todos, no sentido de que a criança pode experimentar a separação
da mãe como se isto representasse a morte de ambas ou de uma delas, o que
poderia acontecer, por exemplo, na situação parasitária ou simbiótica, conforme
ocorre em certas esquizofrenias e em dados processos psicóticos (Pichón-Rivière,
1982/2000).
Segundo Kaës (1997), os grupos empíricos formam o quadro de nossas
organizações mais complexas (grupos familiares, institucionais, sociais),
constituindo o fundo das figuras intersubjetivas do casal, do conjunto mãe-filhopai, por oposição à singularidade do sujeito.
Esses relatos de vivências grupais podem mostrar, ainda, a forma e a estrutura
de uma organização intrapsíquica caracterizada por ligações mútuas entre seus
elementos constitutivos e pelas funções que desempenham no aparelho psíquico. No
dizer de Kaës (1997), de acordo com essa perspectiva, o grupo se especifica como
grupo interno e nas suas pesquisas, descreve suas estruturas, funções e
transformações.
Dessa maneira, Berenstein & Puget (1988) formalizam um novo conceito, o
qual se demonstra imprescindível, conforme o foco com o qual trabalhamos: aquele
que o autor denominou Estrutura Familiar Inconsciente. Esta diz respeito à seguinte
descrição: de acordo com a perspectiva da percepção consciente das relações
familiares, o autor descreve duas ordens, quais sejam: uma mais próxima à
consciência dos integrantes como dado empírico e outra que é estrutural, de natureza
inconsciente para os mesmos integrantes, a qual somente pode ser deduzida por meio
de indícios percebidos nas configurações conscientes.
Em meio a uma circunstância de enfermidade de péssimo prognóstico
como era a de meu filho, certas palavras médicas podem colaborar para uma
desestruturação psíquica importante. No caso, tal não chegou a ocorrer, pois a fé
era maior do que qualquer coisa que eu pudesse ouvir: minha relação com Deus e
minha convicção de Sua presença junto de mim, em cada momento. Falo, aqui, do
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que transcende; remeto-me ao que é invisível como o vento, mas que se pode
sentir como posso senti-lo. Àquilo que estrutura psíquica, defesa psíquica
nenhuma pode dar conta de fazer e digo isso como cientista mesmo.
Tenho ouvido diversas experiências de profissionais com mães que têm
filhos com síndromes raras, diagnósticos e prognósticos terríveis a eles atribuídos.
Parece haver, nesses casos, realmente uma postura de negação da doença ou,
sobretudo, das limitações impostas por esta, em uma ânsia de que a criança viva e
aprecie coisas que sua realidade impede que possa acontecer da forma como a
mãe idealiza. Situações como essa podem representar riscos à sobrevivência da
criança, bem como ao futuro psíquico da mãe, à medida que, crendo estar
propiciando ao filho uma qualidade de vida próxima à de uma criança sem
necessidades especiais, ela pode perceber, mais à frente, ter lhe causado até
mesmo a abreviação desta ou a inviabilidade de que seu objetivo fosse
concretizado, conduzindo ao contrário do que imaginara.
O sentimento de culpa, que pode ser claramente observado nas mães em
qualquer circunstância aversiva na vida de um filho, o que constatei por meio de
inúmeras conversas com outras mães, inclusive nesses anos de hospitalização de
meu filho (ainda que não haja culpa concreta alguma de sua parte) poderá, então,
ser vivenciada de maneira dramática por aquela que se aperceber, tardiamente, de
ter provocado algo que, sem intenção, provocou.
Bastos (2006) afirma que, frequentemente, ocorre, na prática médica um
tipo de ofuscação do sofrer empático, podendo haver, inclusive, uma dissociação
psique-corpo e, com isso, insegurança na relação médico-paciente.
Algumas falas de médicos foram vivenciadas por mim com sentimentos de
indignação, raiva e muito medo de que atitudes similares se repetissem com outras
mães menos estruturadas psiquicamente, a meu ver, podendo gerar maior
sofrimento do que aquele que tinha sido desencadeado em mim a partir delas.
Minha vontade era de dizer a eles o que estavam fazendo com que eu sentisse
tudo aquilo, com o intuito de não repetirem mais dadas atitudes. Por outro lado,
sentia que não poderia fazê-lo, quando isso acontecia, por pensar que a qualidade
no atendimento de meu filho fosse estar ameaçada, caso eu desagradasse um
médico do hospital. A sensação era de impotência, perante tais falas e diante
daquilo que elas tinham provocado em mim.
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Questionamentos como: “Você sabe que Filipe vai morrer logo. Você
prefere que ele morra aqui no hospital, ou que a gente dê alta a ele?” Afirmações
do tipo: “Eu acho que Filipe tem o mesmo que aquela criança ali (cuja cabeça
estava muitíssimo grande, devido à hidrocefalia). Vamos fazer um exame para
confirmar.” Ou: “Não sei como o neurologista diz que não tem nada demais nesta
tomografia! Veja! Ele não tem mais cérebro!” e também, quando fizeram a
hipótese de que meu filho estivesse em morte encefálica, um dia antes dos testes
para confirmação: “Se ele estiver mesmo, você já pensou a respeito de doar seus
órgãos?”- disse-me uma pediatra, chorando.
Nada do que foi afirmado pelos médicos, conforme supracitado,
aconteceu! Impressionante. Sentia-me muito bem quando meu filho surpreendia a
eles e eles comentavam sobre seu espanto diante daquelas curas inexplicáveis:
acordou da suposta morte encefálica, da qual tinham tanta certeza que nem sequer
esperaram sua confirmação para abordar o assunto “doação de órgãos”; superou
cinco paradas cardíacas, causadas pelo enfraquecimento muscular proveniente da
própria doença, das quais a última durou cinquenta e dois minutos, com direito a
pós-parada; sobreviveu a um quadro que eles afirmaram ter sido de Síndrome da
Angústia Respiratória (SARA), que leva à morte mais de noventa por cento dos
casos em crianças (que nem precisam ter uma síndrome rara para entrar nessa
estatística); saiu muitíssimo bem do hospital, após três anos em sua sétima
internação, desmamado do oxigênio do qual dependeu por três anos seguidos (no
início dos quais, um dos médicos falou-me que ele iria morrer logo).
O que eu esperava deles? Que não tivessem se baseado nas questões
universais da(s) doença(s), nas chances estatísticas de vida de meu filho, mas que
tivessem sensibilidade e vissem meu menininho como uma pessoa; me vissem
também como mãe. Quem enxerga a mãe de uma pessoa à sua frente, sabe que
não pode falar com ela como se o paciente, seu precioso filho, fosse um rato de
laboratório ou algo dessa natureza, pelo qual não se nutre sentimento algum. Até
pela cobaia, devemos ter o devido respeito, pois é uma vida.
Não quero ser injusta, deixando de contar que a maioria dos pediatras que
cuidaram de meu filho foi muito boa para nós. Em relação ao tratamento oferecido
a ele, lembro-me somente de uma vez em que ele foi diretamente desrespeitado:
quando estava havia doze dias sem evacuar e um médico disse que era normal,
quando me queixei com ele por terem permitido tamanha crueldade (para o meu
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coração de mãe, pelo menos). Eu tinha falado com ele sobre minha queixa, com
toda a educação e com toda a razão. Afinal de contas, em uma UTI, para que
servem os relatórios da enfermagem? Senti-me desrespeitada e insegura quanto
aos cuidados prestados principalmente por aquele médico.
Muitas pessoas dizem frases como: “Vi Fulano nascer, Ciclano e Beltrano
também...” E eu relato que já assisti a tantas e tantas mortes de crianças, tantas e
tantas separações dolorosas entre pais e filhos. E que vivi a minha própria
separação de meu caçulinha. Dentre essas separações, várias foram marcadas por
aquilo que parece verdadeira permissão dos pais ou de um deles para que o filho
pudesse ir. Oliveira (2009) também relata ter visto isso por diversas vezes,
somente não conseguindo compreender o seu porquê.
De fato, creio que, sob esse aspecto, temos um limite para atingir tal
compreensão cientificamente falando. Isto porque precisaríamos penetrar
profundamente em aspectos que transcendem nosso entendimento, pertencendo a
uma dimensão dos mistérios sobrenaturais.
Em parte, podemos supor que a confiança proporcionada pelos vínculos de
boa qualidade entre mãe e bebê, com base nos cuidados e manipulação
satisfatórios pela primeira a este, é capaz de mostrar a ele que deve ter a
convicção do fato de poder “ir”, pois sabe que será o melhor para si, mediante a
mensagem materna. A mãe ou pai, ao conquistar uma capacidade empática
profunda quanto ao sofrimento da criança enferma, em um amor altruísta, diz ao
seu objeto de amor incomparável: “Pode ir para os braços de Deus, filhinho.” E
ele, que lutava tanto, em seu sofrimento atroz para ficar com seus pais também
amados e a quem não queria descontentar e entristecer, sente-se com a permissão
necessária para sua partida certamente para um lugar seguro, já que tem confiança
suficiente para crer que seus pais só o “deixariam” ir se assim fosse.
Conforme ouvi, certa vez, de uma companheira minha de luta como mãe
de UTI, ainda que ela chorasse “lágrimas de sangue”, tudo o que ela pedia a Deus
era que não permitisse o sofrimento de seu filho. Faço minhas as palavras dessa
mãe, bem como algumas outras que encontrei. Boa parte parecia acreditar, por
outro lado, ser um milagre o fato de o filho estar vivo, a despeito das suas
circunstâncias físicas causarem um sofrimento isento de palavras que o pudessem
expressar e, consequentemente, que pudessem ser avaliadas.
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É claro que não temos qualquer poder sobre a vida e a morte. Se
tivéssemos, o filho de ninguém morreria. Dói demais! Por mais que víssemos o
sofrimento dele, creio que na hora “H”, em que deveríamos determinar: “Agora,
morra,” não teríamos coragem. A situação é totalmente diferente disso. Seríamos
poderosos, dessa forma e, sendo realmente poderosos, faríamos nossos filhos
sararem completamente, além de mantê-los vivos. Aí nos deparamos, novamente,
com um mistério que nos transcende, mas que se mostrou real: aquilo que parecia
a mim e a Oliveira (2009) ser uma permissão para a morte dada a um filho
enfermo, por tantas vezes observada por nós, nas UTIs, representando o fim do
seu sofrimento, com imediato aceite da oferta por parte deste.
Falo, nesse caso, sobre enfermidades em estado terminal, pressupondo a
iminência da morte que já se mostra em andamento, com resistência nítida por
parte da criança a ceder a ela, cujos parâmetros encontram-se num “vai e vem”,
em quase paradas cardio-respiratórias intercaladas a aumentos das frequências,
muitas vezes, durante horas a fio, aparentemente até a tal permissão.
Dessa maneira, podemos concluir que o sofrimento vivenciado pelos pais,
decorrente da hospitalização de um filho traz alterações difíceis de se lidar nos
vínculos familiares. Assim sendo, temos a oportunidade de observar os benefícios
de sua permanência junto à criança, bem como dos cuidados e acolhimento da
equipe multiprofissional, os quais sejam capazes de gerar elos de afetividade e de
confiança mútua (Molina, Fonseca, Waidman e Marcon, 2009).
Não podemos deixar de abordar, ao falarmos em sofrimento pela
doença/morte de um filho, o termo resiliência. “Resiliência” refere-se a um
conceito conhecido há bastante tempo na Psicologia. O dicionário Aurélio
descreve-o como a “Propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo
deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora duma deformação
elástica.”
Há mais de vinte anos, os psicólogos empregam este termo para descrever
certo conjunto de qualidades favorecedoras de um processo de adaptação criativa
e de transformação, a despeito dos riscos e da adversidade das situações
vivenciadas. Pessoas que tenham passado por condições as mais terríveis e são
capazes de viver uma vida de florescente alegria, podem ser consideradas
resilientes, em uma verdadeira arte de ressurgir à vida, até mesmo após grandes
sofrimentos e tragédias (Poletti e Dobbs, 2005).
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Com isso, compreendemos que sofrimentos intensos causados pela
enfermidade e/ou morte de um filho exige determinado grau dessa capacidade
denominada resiliência. O filho que morre é um pedaço da alma que se vai,
“esburacando” o coração materno. Aqui, falamos da deformidade deixada não em
um corpo que precisa ter elasticidade para devolver a energia causadora da
mesma, mas da força de recuperação emocional frente à falta constante com a
qual se tem que conviver para o resto da vida. Um filho, ainda que se tenha dez, é
insubstituível. Seu espaço, que era somente seu, na família, permanece agora
vazio até a morte dos outros membros.
Hennezel (1995) afirma que nós chegamos a esconder a morte como se ela
fosse algo vergonhoso e que não somos capazes de enxergar nela mais do que
horror, absurdo, sofrimento inútil e penoso, escândalo insuportável. A morte é o
momento culminante de nossa vida, sua coroação e, portanto, aquilo que lhe
confere sentido e valor, não deixando, todavia, de ser um imenso mistério. A
autora afirma, ainda, a esse respeito, que nós sabemos que um dia morreremos,
mesmo que não conheçamos de que forma ou quando.
Neste sentido, porém, se alguém que vê a morte tão de perto, por assim
dizer, com um filho que se vai, com esse pedaço de si mesmo que morre junto
com ele, apresenta sentimentos e pensamentos desse tipo (de que ela é
vergonhosa, um sofrimento inútil...), não nos parece possível que haja resiliência.
Neste caso, essa visão do acontecimento de que falamos é incompatível com
qualquer possibilidade de que o indivíduo seja resiliente e, portanto, de que seja
capaz de “ressurgir” diante de grandes dramas vivenciados, retomando sua vida de
forma tão saudável sob todos os aspectos.
Cyrulnik (2006) apresenta a ideia de que, depois de um trauma psíquico,
tal como ocorre com o trauma físico, instala-se uma perda de tecido afetivo, com
necrose e escaras, carregando-se a morte dentro de si, de modo que todo
traumatizado acaba por ser obrigado a mudar, senão ele mesmo “fica morto”. Ele
afirma que, mesmo os que têm graves feridas afetivas têm possibilidade de
transformá-las em grande felicidade, diante do que restou para viver e ainda que,
por outro lado, a resistência é o que impede a resiliência. Nesta última situação, o
autor refere-se àqueles que podem apenas resistir e sobreviver ao sofrimento,
inexistindo qualquer mudança desses traumatizados, os quais não demonstram
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terem tido a capacidade de usar ou desenvolver a resiliência, nem tampouco terem
encontrado uma pessoa ou um meio favorável que os conduzisse a ela.
Cyrulnik (2006) realiza uma classificação dos que permanecem
submetidos ao trauma, os chamados “afogados” por ele, em quatro grupos: os
evitativos (que evitam expressar as emoções, por medo), os ambivalentes (que
agridem a quem amam, devido à angústia), os apego-angustiados (que procuram
prender o seu objeto de amor) e os desorganizados (que se encontram geralmente
em estado de confusão e aflição). Assim, podemos dizer em acordo com Cyrulnik
(2006), que as crianças que puderam vivenciar vínculos seguros na primeira
infância têm mais condições de se tornarem grandes resilientes ao sofrer o
acidente traumático, havendo dois golpes que compõem um traumatismo, segundo
ele: um primeiro proveniente do trauma real que o indivíduo traz em si, com a
dor, o sofrimento, a humilhação, a perda; e um segundo, na representação do
trauma e no discurso dos outros sobre si, após o acontecimento. Este discurso
pode trazer à tona todo o quadro dos efeitos do trauma, revelando todo o
funcionamento intersubjetivo, ou seja, entre o psiquismo, o real e o grupal/social.
Dessa maneira, a resiliência não é passível de ser objetivada a um determinado
momento, na medida em que é uma teoria de vida que se ata e se desata
constantemente. Para o resiliente, há maior facilidade em discriminar e presteza
em descartar o que é secundário, com o consequente melhor aproveitamento das
oportunidades mais significativas que surgem em sua vida. Quando não se atribui
um sentido ao trauma, ao sofrimento, há uma verdadeira paralisação, mas, quando
se é possível fazê-lo, o relato torna-se um meio indispensável para desfazer toda a
confusão e toda essa desestruturação. O adaptar-se a um trauma que possa ser
considerado bom em demasia é anti-resiliente, de forma que o trabalho no sentido
de uma verdadeira resiliência precisa ser diário, com o tecer de algo, de forma
contínua, a partir daquela vivência dramática.
Portanto, constatamos a absoluta importância do relato, a ser alvo de uma
escuta analítica adequada, com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento
do favorecer profundo da irrigação da semente da resiliência, a partir do
proporcionar de transformações efetivas, sobretudo àqueles que não puderam
vivenciar vínculos primários adequados e que transmitissem segurança/confiança,
impossibilitando, tantas vezes, essa capacidade fundamental diante de situações
dramáticas com um filho. Eis algo em que devemos refletir, seja qual for nossa
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linha teórico-prática, como psicólogos: como podemos ajudar nossos pacientes ou
mesmo nosso próximo (que não esteja necessariamente conosco em um setting
analítico), na busca de uma transformação real da dor extrema em força vital?
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5-Carreira e filhos: como conciliar?

Antonia Angela Gonçalves da Silva Hiluey 15

Resumo
Na literatura encontra-se que na atualidade a maternidade e a
paternidade vem sendo postergadas. Dentre os diferentes autores que fazem esta
afirmação encontram-se Behle & Zielinksy. Ao escreverem sobre a gravidez na idade
avançada, eles enfocam que a gestação entre mulheres de classes sociais mais altas
comumente fica para depois dos 35 anos e que entre as mulheres das classes sociais
mais baixas é comum não ser planejada, e acontecer após os 40 anos.Comumente
encontra-se como explicação para tal postergação que o casal quer investir na
carreira, para que tenham melhores condições financeiras para constituírem uma
família. Tal aspiração pode aparecer nos diferentes níveis sociais.Esta mudança na
época de gerar filhos pede médicos mais instrumentalizados para dar assistência à
grávida que, a partir dos 35 anos, corre riscos mais elevados. O casal precisará
também, conciliar a vida profissional da mãe e do pai com a vida familiar.
Levner dá a este conjunto de vértices a serem conciliados a denominação de tripla
jornada. Este mesmo autor escreve ainda, que as mudanças de valores dão à vida
doméstica e à profissional igual peso, além de incluírem as outras áreas de
relacionamento do casal.Sendo assim, objetiva-se neste trabalho mostrar que se abre
a oportunidade para uma discussão terapêutica na atualidade que não se restringe
meramente à negociação das tarefas entre marido e mulher. Torna-se necessário
incluir a constatação de que neste processo de mudança houve a valorização do
trabalho e a depreciação da vida doméstica. A partir do diálogo então, alguns
casais percebem seu dilema entre coisas de igual valor: a vida profissional e a vida
familiar. E aí se constata a complexidade de tal situação - filhos e vida profissional.
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6-Bullying, Assédio Moral – Os "Aspies" 16 e a compreensão da família: como
a forma de olhar faz toda a diferença.

Ana Parreira
anaparreira@uol.com.br
O que mata um jardim não é o abandono.
O que mata um jardim é esse olhar
de quem passa por ele, indiferente.
Mário Quintana

Resumo

Há temas (na realidade, situações concretas) tão importantes, prementes, e de tal
forma vivenciados, diluídos nas sutilezas do quotidiano, que se tornam invisíveis
e até mesmo tabus. Para esses temas, as palavras não são suficientes. Tentar
descrevê-los verbalmente e torná-los de total entendimento chega ser uma arte
quase impossível. Entretanto, eles nos afetam e, muitas vezes, seus efeitos
regulam o passado, o presente e o futuro. O pior desses efeitos é que as ideias
prontas e os pré-conceitos são mais ágeis em rechear o oco, o vazio, daquilo que
as pessoas, ao mesmo tempo em que vivenciam, desconhecem. Nosso trabalho,
portanto, é o de construir um Olhar para alguns temas pouco conhecidos, antes
que outros olhares tomem conta, de maneira preconceituosa, definitivamente. Um
Olhar que vai abrindo caminho para se estabelecer uma ponte, uma conexão, com
o "objeto de estudo", quando chega a vez de traduzirmos esses temas em
linguagem da Ciência. Quando chega a vez de enxergar, por exemplo, um Aspie
como alguém que também necessita da mesma ciência que ele mesmo, antes, veio
a criar (Aspies dão bons cientistas, tais como Einstein, que é muito citado na
literatura do espectro do autismo).Há inúmeras vantagens em conhecer
exatamente os temas dos quais relutamos em nos aproximar: uma delas é que, em
vez de causar angústia, como se acredita a priori, eles nos trazem calma, pois nos
transportam a mundos mais amplos. E, assim, ampliam nossas possibilidades
enquanto seres humanos. Temas "difíceis" ou "de pouco interesse" podem nos
surpreender: tendem contribuir para o nosso autoconhecimento - a individuação de
que fala Jung. Nós trabalhamos com imagens.
Filmes, memórias, símbolos, retratos, fotos, histórias que as avós contavam
quando éramos pequenas, fileiras de palavras, fios de palavras formando cenas
que terminam, nos dias de hoje, por encantar, fazer chorar e rir, evocar perguntas,
todas enfileiradas no data-show. Agora vamos dizer dos temas.Nosso trabalho se
iniciou, acidentalmente, cerca de seis anos atrás, com a necessidade de
compreender mais a fundo (1) o assédio moral e (2) o bullying. A partir daí, essa

16

"Aspies" – Apelido utilizado entre aqueles dotados da condição de Asperger.
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jornada se estendeu ao (3) estudo das práticas do nazismo e da Shoah17. E foi
desembocar, por razões muito próximas, (4) no estudo das pessoas dotadas da
condição de Asperger. Pela dificuldade encontrada para sintetizar e transmitir
esses temas, visto que praticamente inexiste a "prontidão para o aprendizado" e a
abertura das pessoas em ouvi-los, percebemos a importância de apresentar os
Aspies como são de fato: são Anjos enviados à Terra, com muitas habilidades e
algumas desabilidades, para que os humanos ganhem transformações elevadas
enquanto estão entretidos em "consertá-los". Um Olhar que apenas antecede, mas
não exclui, o olhar científico sobre os Aspies, este ainda cheio de lacunas, dúvidas
e indagações, e ao mesmo tempo, forçosamente, impregnado de rótulos, tais
como: aqueles dentro do espectro do autismo "sofrem" de uma "desordem",
"distúrbio", "transtorno" do qual são "portadores", sendo que existe "cura",
"tratamento", melhor ainda se o "diagnóstico" for feito precocemente etc. ...A
intervenção da Ciência é necessária e imprescindível para a evolução dos
Aspergers e demais pessoas dentro do espectro do autismo. Mas antes de se
conhecer os Aspies pela via da ciência, primeiramente há que se entendê-los, uma
vez que a linguagem da ciência, no afã de tratar, lhes confere uma identidade
através de expressões que se tornam rótulos, dessa forma criando-se um
estereótipo. O jargão científico norteia e desnorteia a família, a vizinhança, a
escola e os ambientes de trabalho e social de um Aspie. Ele será visto como um
"diferente-errado", em uma sociedade onde praticamente todos são diferentes
entre si, formando um grande mosaico, onde os Aspies são apenas uma das peças
coloridas, e nada mais. Portanto, integrados ao todo. Como diz Hans Asperger18:
Para o sucesso na ciência e na arte, uma pitada de autismo é essencial.
Neste encontro, com o apoio e chancela do CEFAS, escola pioneira na empreitada
de abrir caminho para o novo, estamos iniciando as primeiras etapas no sentido de
juntar três desses temas controversos, pois eles tem relação entre si: os dotados da
condição de Asperger, os Aspies, quem são, como funcionam e porque tendem a
ser alvos de bullying quando crianças e de assédio moral, quando adultos. Como o
dos Três Mosqueteiros, que, na verdade, eram quatro. Resta como tema auxiliar o
tema das práticas do nazismo, exibindo ao mundo uma humanidade relativa, que
sempre terá a possibilidade de escolher entre o bem e o mal.A vantagem de
penetrar nesses temas e de ampliar, assim, as nossas possibilidades enquanto seres
humanos é que cada um deles traz consigo infinitos subtemas importantes e
inusitados. Na compreensão do mundo dos Anjos, no bullying ou no assédio do
qual podem ser ou ter sido alvos, na sua superação e integração ao mundo terreno,
no período de anomia da Segunda Guerra, que até hoje influencia o
comportamento da sociedade pós-moderna, em tudo se tem um ganho. Adquire-se
força, autoconfiança, e a esperança de que continuar em busca dos sonhos é
possível.Tudo tem, entretanto, um ponto de partida e de destino: a família. A
imagem da sala de jantar – e a hipótese de que, sob qualquer um dos temas aqui
propostos, seja justamente na família que tudo tenha começado. A imagem do
viajante de volta a casa, a tentativa de retorno do herói de Campbell em sua
jornada, quantos, na família, na sua aldeia, irão acreditar nas coisas que ele
aprendeu ou que perdeu pelo caminho. A família, ponto de apoio, fonte de
aprendizagem, escola perene, a um só tempo zona de conforto e, por que não
17

O Holocausto.

18

Hans Asperger, médico que, em 1944, descobriu os meninos nessa condição, sendo ele mesmo um Aspie. O DSM só

veio a inserir os Aspergers em sua classificação em cerca de cinqüenta anos depois.
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dizer, às vezes antro de abusos, o apertar dos passos até a campainha da porta de
entrada, a cozinha com cheiro de café. A família instigadora da Saúde e da Escola,
provocadora e sujeito das iniciativas públicas, fonte de estímulo para os atos da
Justiça. O ganho com a chegada de um Aspie é que a família é forçada a se rever
e, com o passar do tempo, adquire uma vida com sentido. A cada geração é
necessário parar, corrigir, calibrar o seu funcionamento, para que ela transmita o
melhor de si para as suas gerações seguintes. Os Anjos vem com essa tarefa.
Ali, onde um Anjo tornado Aspie irá cumprir sua existência na Terra – onde
ensinará coisas como a paciência, a tolerância e a humildade, e de como, para a
construção da sociedade, a mente autista não só é importante, mas é necessária,
como diz Temple Grandin19. A sociedade, cega ou acolhedora, a grande célula
que contém, reunidas, todas as famílias. O nosso Olhar atento para tudo isso.

Ana Parreira – psicóloga, publicitária e escritora
CRP 62679406 - Campinas – SP
Autora de "Assédio Moral, Um Manual de Sobrevivência", editora Russell
Contato: anaparreira@uol.com.br
Curso: Bullying, Assédio e a Síndrome de Asperger

19

Temple Grandin, uma autista de Boston, Massachusetts, que se tornou professora doutora em ciências animais,

palestrante internacional, e ensina sobre... autismo. Sua vida foi transformada em filme pela HBO (Temple Grandin).
Segundo ela, o apoio da família e de seus professores a resgatou das condições iniciais do autismo.
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C- RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS EM PÔSTERES

1-CONSISTÊNCIA INTERNA E VALIDADE CONVERGENTE DO
CENTRAL RELATIONSHIP QUESTIONNAIRE- (CRQ)

Ademir dos Santos*
Elisa M.P.Yoshida*

Introdução: O CRQ é um instrumento de auto-relato que se propõe a avaliar o
conflito de relacionamento. Três são os componentes teóricos: Desejo, Resposta
do Outro e Resposta do Eu. Foi desenvolvido por Barber e cols. (1998) baseado
no construto avaliado pelo Tema Central de Conflito no Relacionamento, cuja
sigla em inglês é CCRT (Luborsky &Crits-Christoph, 1998). Objetivo: Avaliar a
consistência interna e validade convergente do CRQ em amostra de estudantes
universitários. Método: A amostra foi constituída por 509 universitários, de
diferentes estados brasileiros. Para o estudo de validade convergente utilizou-se o
Inventário Dimensional Clínico da Personalidade (IDCP) forma A e B (Carvalho,
2008) como medida de critério. A consistência interna foi avaliada por Alphas de
Cronbach e a validade convergente por Correlação de Pearson. Resultados:
Obteve-se consistência satisfatória nos três componentes: Desejo (0,82), Resposta
do Outro (0,62) e para resposta do Eu (0,72). Foram encontradas associações
apenas moderadas entre o CRQ e as duas formas do IDCP. As exceções foram
em D, Sádico (r=0,906) e Masoquista (r=0,742) em RO, esquizóide (r=0,76),
evitativo (0,66) em RE, borderline (r=0,72), evitativo (r=0,72) e depressivo
(0,84) para a forma A do IDCP com 236 respondentes. A forma B do IDCP
também apresentou baixas correlações na maioria dos componentes; exceção
encontrada em D, esquizóide (r=0,81) e esquizotipico (r=0,99). Conclusão: Os
resultados apontam para boa consistência interna e validade.

*

Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
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2-NARCISISMO

Ana Paula da Costa
Psicóloga, Aluna do Curso de Especialização Clínica Cefas.

Antônios Terzis
Professor Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PUCC
E-mail: aterzis@uol.com.br

Neste trabalho, levantamos os conceitos originais de Freud sobre o
Narcisismo, surgidos ao longo do estudo, tema que guarda as ambiguidades dos
escritos originais. Narcisismo é fase intermediária necessária entre o auto-erotismo e
o amor objetal (1910); numa nota de rodapé, refere-se à eleição Narcisista de objeto
dos Homossexuais, apresentado em Leonardo da Vinci: “Uma lembrança de sua
Infância”. Depois deste estágio, refere-se ao da intensa fixação à mãe. O amor da
criança pela mãe não pode ser desenvolvido conscientemente, ele sucumbe à
repressão. Identifica-se com ela e toma a si próprio como modelo semelhante aos
novos objetos de amor. Transformando-se num homossexual, há retorno ao autoerotismo. Os meninos que ama, são figuras substitutivas da infância. Nesta
abordagem, Freud confirma Narcisismo, 3 anos depois, em “Disposição na Neurose
Obsessiva” (1913).Para o autor, (1914), O Narcisismo é uma etapa de
desenvolvimento do indivíduo. Conceitua os Instintos de duas fontes: Instintos do
Ego e Sexuais. Admite dois aspectos da Libido: do Ego e dos Objetos. A fonte da
libido situa-se no id, transformando o ego em seu primeiro objeto. O ego é um
reservatório, ficando no id a fonte da energia libidinosa, ele é o primeiro objeto de
libido do Id, armazenando e distribuindo-a aos objetos. Em 1915, no trabalho, “Os
instintos e suas Vicissitudes”, percebe uma relação importante entre o Estado
Narcisista prazeroso, o ódio e a destrutividade ao objeto, quando este afeta o
individuo.Concluímos que Narcisismo tem função importante: dá ao ego, sentimento
positivo de permanência, através da consciência da função com a natureza. Passamos
da unidade do seio da mãe para aquela da natureza, e a consciência desta nos faz
acreditar imortais e aceitar, a finitude.
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3-A QUESTÃO DO GRUPO NA PSICANÁLISE
Andréa Vicentin20
Antonios Terzis21

O presente projeto será ligado ao grupo de pesquisa “Psicanálise e Grupalidade”
que tem por objetivo desenvolver o trabalho psicanalítico nos grupos. O projeto
de iniciação científica objetiva o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica
que possibilite identificar as características mais relevantes das diferentes
tendências atuais em “Psicoterapia de Grupo” de orientação Psicanalítica.
Inicialmente faremos uma breve referência ao desenvolvimento histórico da
psicanálise de grupo e depois uma análise crítica mais detalhada sobre as
contribuições teóricas de cada uma das três escolas aqui investigadas: a escola de
Tavistok (Londres), cujos primeiros trabalhos publicados já estavam assinados por
Ezriel, Foulkes e Bion; a escola Francesa de psicoterapia de grupos, a partir dos
trabalhos de Pontalis, Anziel, Kaës e outros; e a escola da América Latina, a partir
dos trabalhos de Pichon-Rivière “Grupos Operativos” e Grimberg, Langer e
Rodrigué “ Psicoterapia Analítica de grupo”. O desenvolvimento destes estudos é
importante para a construção de um pensamento psicanalítico a respeito de grupos
e de sua prática clínica, podendo, a partir dos resultados encontrados, construir
uma proposta original no campo das teorias grupo analíticas, que encontre sua
fundamentação na coerência teórica e em uma prática transformadora no campo
da saúde mental.
Palavras-chave: Grupanálise; Psicanálise; Método.

20

21

Aluna de Iniciação Científica da PUC-Campinas, andrea_v5@hotmail.com

Orientador, linha de pesquisa Psicanálise e Grupalidade da Pós-Graduação em Psicologia da PUCCampinas, aterzis@puc-campinas.edu.br
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4-A FUNÇÃO DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO: UM FACILITADOR
NO RESGATE DA SUBJETIVIDADE
Márcia Cristina Louro Fares
Mariana Muraro
Leandro Teixeira Mendes
Bruna Rafael Fransatto
Neusa Trevisan
Karina Soares Santos
Ney Paixão*

O acompanhamento terapêutico é uma função clínica que foi criada no contexto
da Reforma Psiquiátrica e está consolidada em diversas cidades do país, tendo
como principal objetivo ajudar pessoas com o convívio social limitado,
procurando resgatar aquele que sofre e aproximá-lo às ofertas de laço social.
É neste contexto que surgiu - através do interesse de estudantes e profissionais da
área da Psicologia e que obtiveram formação em Acompanhamento Terapêutico o grupo AcomTser, que oferece acesso a essa prática clínica na região do ABCD –
SP, carente deste tipo de atenção.
A partir da experiência consolidada com esta atuação, será ilustrado um caso
clínico atendido e acompanhado durante sete meses pelo grupo AcomTser. Tal
trabalho foi realizado com uma menina autista de doze anos - que será chamada
de Isabela.
Buscando favorecer a promoção de vínculos sociais e o desenvolvimento da
autonomia e da independência, além de oferecer suporte à família de Isabela
durante o tratamento e estabelecer contato com as instituições que a atendiam, o
acompanhamento pôde auxiliá-la na aproximação às ofertas de laço social, através
de brincadeiras que ocorriam nos encontros semanais em sua própria residência.
Isabela foi mobilizando recursos próprios para estabelecer contato com o mundo
externo, diminuindo consideravelmente seus episódios de auto-agressão e outros
comportamentos identificados em indivíduos com este distúrbio psíquico.
Sabe-se que houve muitos ganhos significativos com a realização deste trabalho,
que iniciou um movimento para retirar Isabela da condição à qual estava
submetida, facilitando o resgate de sua subjetividade.
Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico; Subjetividade, Autonomia.

*

Os autores integram o “Grupo de Acompanhamento Terapêutico AcomTser”.
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5-A

COMPREENSÃO

DOS

CONFLITOS

INSTITUCIONAIS

EXPERIMENTADOS PELOS INDIVÍDUOS DE UMA ORGANIZAÇÃO
DE MANAUS: UM ESTUDO QUALITATIVO EM PSICOLOGIA
INSTITUCIONAL

Larissa Cristina Sena Cardoso22

O campo da psicologia institucional constitui-se pela multidisciplinaridade de
saberes. Exatamente como esta pesquisa buscou compreender os conflitos
experimentados pelos membros de uma organização, a partir do aporte teórico da
psicanálise grupal, institucional e do trabalho. Trata-se de estudo qualitativo
desenvolvido através de pesquisa documental nas transcrições de entrevistas,
supervisões e encontros grupais coletados durante o trabalho institucional realizado
pela presente autora em uma ONG cuja atuação iniciou-se com projetos para a
desinstitussionalização de internos psiquiátricos do manicômio de Manaus.O
material de análise é composto de conteúdos conscientes e inconscientes expressos
nos relatos. Para acessá-los, empregou-se como modalidade interpretativa a Análise
do Discurso. Através da análise e categorização dos dados, duas temáticas
emergiram: no manejo dos grupos, verificou-se que a instituição foi fundada para
resolver problemas do grupo inicial de trabalho e não diretamente dos pacientes
asilados, o que repercutiu no grupo várias dicotomias quanto à missão institucional
(ONG X empresa), à vivência dos papéis profissionais (voluntário X técnico) e à
organização das tarefas (fazedores X pensadores). Na segunda temática, a
psicodinâmica do trabalho, encontrou-se relatos de sofrimento relacionados ao
desgaste provocado pelo acúmulo de trabalho e indefinição de funções, bem como o
uso maciço de estratégias coletivas defensivas como a negação das dificuldades
institucionais e projeção das mesmas para o campo pessoal, levando à banalização
das injustiças praticadas associada à intensa rotatividade de membros. A realização
desta pesquisa possibilitou compreender a ação transformadora da psicologia
institucional, que, ao explicitar conteúdos implícitos, visa oportunizar a saúde nas
instituições.
Palavras-chave: Conflito; Instituição; Psicanálise.
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Psicóloga e especialista em Psicologia Clínica Institucional pela Universidade Federal do
Amazonas – UFAM. Realiza estágio em Psicodiagnóstico no Ambulatório de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da Unicamp. Atua nas áreas de Psicologia Clínica, Organizacional e
Institucional. Trabalha com o referencial psicanalítico, atendendo crianças, adolescentes e adultos.
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6-POR

UMA

ARTETERAPIA

WINNICOTTIANA:

APROXIMAÇÕES

ENTRE WINNICOTT E A ARTETERAPIA

Maíra Bonafé Sei23

A concepção de saúde proposta por Winnicott privilegia um olhar para a
criatividade, defendendo que a mesma faz parte do viver saudável, possível apenas
ao contar com uma boa provisão ambiental no início da vida dos indivíduos. Por
meio do processo de ilusão e posterior desilusão, a criança vivencia a sensação de
onipotência, essencial para a manifestação do gesto espontâneo. A psicoterapia, a
partir deste viés, tem a função de aproximar o indivíduo do lúdico e daquilo que lhe é
espontâneo e pensa-se que os recursos artístico-expressivos podem ter uma
importante função diante de tal objetivo. Estes recursos facilitam a expressão,
oferecendo uma linguagem alternativa para a comunicação de sentimentos e
pensamentos, que traz crescimento por meio do processo de criação e elaboração. O
acesso ao inconsciente fica facilitado, entendendo-se que este se manifesta mais por
meio de imagens do que de palavras, aspecto que pode acelerar o processo
arteterapêutico. O setting a partir de uma prática pautada no referencial winnicottiano
organiza-se para se configurar como o ambiente suficientemente bom, que propicia a
retomada do desenvolvimento emocional. Busca-se um respeito ao ritmo do outro,
sem intervenções invasivas, que geram a construção de defesas como o falso self. É
interessante privilegiar um setting com diferentes materiais para expressão do
indivíduo, com consignas menos estruturadas que facilitem a associação livre do
participante por meio de suas imagens e palavras.
Palavras-chave: Arteterapia, Winnicott; Criatividade.

23

Psicóloga (CRP 06/69177), Arteterapeuta (AATESP 062/0506), Espec. em

Psicoterapias na Infância-UNICAMP, Treinamento em Psicoterapia Breve PsicanalíticaEXTECAMP/UNICAMP, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica – IP-USP, com tese
“Arteterapia com famílias e psicanálise winnicottiana: uma proposta de intervenção em
instituição

de

Especialização

atendimento
em

à

violência

Arteterapia

do

familiar”.

Coordenadora

CEFAS-Campinas.

Link

http://lattes.cnpq.br/5815968830020591 E-mail: mairabonafe@hotmail.com

do

Curso

para

de

Lattes:

140
7-ATENDIMENTO FAMILIAR E PSICOSE: UMA NOVA PERSPECTIVA
DE APROXIMAÇÃO AO LAÇO SOCIAL

Beatriz Borges Brambilla24
Márcia Cristina Louro Fares25

A constituição do psiquismo da criança/adolescente é diretamente influenciada
pelos espaços nos quais ela circula, sendo visto como de grande importância o
ambiente familiar. Entretanto, muitas vezes a realização do psicodiagnóstico
parece não considerar esta constatação e acaba centrando a investigação na
criança, e é neste momento que a prática clinica deve ser atravessada pelo saber
adquirido através do papel social. No caso clínico apresentado neste trabalho - que
se tratou do atendimento familiar realizado na residência de um paciente psicótico
durante o período de um ano – foi possível compreender as condições sociais e
afetivas às quais o paciente estava exposto e realizar um diagnóstico que
favoreceu a elaboração de novas estratégias de intervenção, tratamento possível e
aproximação do sujeito psicótico ao laço social.
As visitas domiciliares proporcionaram à família que se pronunciasse a respeito
de seu sofrimento, de forma gradual e cuidadosa. Assim, alguns conteúdos
implícitos foram trazidos à tona e só então percebidos e elaborados pelos
membros familiares. Foram identificadas algumas crenças e expectativas que os
uniam e ao mesmo tempo os diferenciavam e que foram determinantes na
instalação do conflito familiar, havendo também intervenções que discutiram
projetos individuais esquecidos há muito tempo. Por fim, acredita-se que o ganho
deste trabalho foi o início de um movimento para retirar o paciente da condição de
depositário da loucura familiar, dando-lhe a oportunidade de desenvolver sua
autonomia ao mesmo tempo em que a família era preparada para lidar com esta
mudança em seu funcionamento.
Palavras-chave: Atendimento familiar; Psicose, Laço social.
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Mestranda em Psicologia da Saúde na Universidade Metodista de São Paulo.
Integrante do “Grupo de Acompanhamento Terapêutico AcomTser”
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8-CULINÁRIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE
Maíra Bonafé Sei26
Mailde Jerônimo Trípoli27
Considera-se a Saúde como um conceito que engloba os diversos aspectos
que permeiam a vida do ser humano, em concordância com o apontamento de Bleger
sobre as possibilidades do indivíduo aproveitar todos os recursos disponíveis na
busca de melhores condições para o viver. A partir de um entendimento mais amplo
da Saúde, acredita-se que o uso de estratégias diversificadas pode contribuir para se
alcançá-la. A culinária se apresenta como uma das possíveis ferramentas para
intervenção junto à comunidade. A partir deste panorama, objetiva-se tecer
considerações sobre as características das oficinas de culinária como algo que possui
um caráter de proposta intergeracional, passível de acolhimento de pessoas de
variadas idades em um mesmo grupo. Podem englobar desde o ato de escolher o que
será preparado, leitura da receita, preparo dos ingredientes, espera e degustação.
Aspectos diversos podem ser trabalhados, desde a alfabetização ao se fazer biscoitos
com as letras do alfabeto, leitura e escrita das receitas nos cadernos dos participantes,
até aspectos de ordem emocional, quando os participantes rememoram situações do
passado junto à família, resgatando emoções e elaborando-as de forma mais positiva.
Desta forma, pensa-se que a apresentação destas ilustrações e das reflexões
suscitadas por meio das experiências vivenciadas junto a oficinas de culinária
desenvolvidas em serviços de saúde e nos contextos educacional e cultural são
pertinentes para ampliação das possibilidades de intervenção dos profissionais de
saúde.

Palavras-chave: Saúde;Culinária;Grupo.
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HISTÓRIAS DE MENINOS E HOMENS...

Simone Peixoto Conejo*

Era uma vez... Na fantasia as histórias vinham com rei e rainha, príncipes e
princesas, conflitos e um final feliz. E agora? Qual o cenário para nossas
histórias? Em 2002 realizei um Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação
em Psicologia voltado para a função paterna. Esse trabalho fez com que meu olhar
se voltasse para a importância do desenvolvimento dessa função para cada um do
grupo familiar. Na dissertação de Mestrado, em 2009, abordei aspectos da saúde
do homem adulto, com enfoque na obesidade. Meu olhar encontrou “corpos que
contavam histórias”. A história clínica da obesidade. E outras... De mudanças e
desejos... De dores, medos, sentir-se só, dificuldades com comunicações,
responsabilidade e em usufruir seu lugar na família, seu papel de filho e, por
vezes, também seu papel de pai. Escuto muitas histórias reais repletas de “rainhasmães”. E a revisão de literatura destaca que um dos principais representantes do
desgaste da masculinidade aparece em sua condição de pai - um importante
elemento para a constituição da masculinidade. O que tem se configurado como
uma falta significativa para descobertas masculinas de capacidades e
potencialidades, autonomia e independência. Contar essa história não significa
que estejamos perto de um fim. Feliz, ou não. É um questionar... Qual o papel do
homem adulto no grupo familiar, na constituição de si e do social? Qual o nosso
próprio papel neste processo? Era uma vez... E o que será?

Palavras-chave: Promoção da saúde; Saúde do homem; Saúde da família.
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