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Programação 

09 de novembro de 2017 
 

18h30 às 19h00 – Credenciamento 
 

19h00 às 22h00 - Mesa de Abertura: Problematizações e experiências na clínica extramuros - 
Coordenação: Maíra Bonafé Sei 

Atendimento Domiciliar em Psicologia Clínica: questões teóricas e relato de experiência - Cassiana 
Stersa Versoza Carvalhal 

Clínica extramuros: desenhando práticas psi nas fronteiras - Flavia Fernandes de Carvalhaes 
Clínica ambulante: andanças de uma acompanhante terapêutica - Ananda Kenney da Cunha 

Nascimento 
 

10 de novembro de 2017 
8h15 às 10h00 – Mesa Redonda: O cuidado em Saúde Mental: da Psicologia para outras áreas do 

saber - Coordenação: Debora Lydines Martins Corsino 
A psiquiatria no contexto multidisciplinar: reflexões sobre a prática clínica - Adna de Moura Fereli 

Reis 
A comunicação comunitária e alternativa como dispositivo de produção de novos sentidos para 

significação de vidas - Reginaldo Moreira 
 

10h00 às 10h15 – Intervalo e Sessão de Pôsteres 
 

10h15 às 12h00 – Mesa Redonda: A rua como espaço da clínica - Coordenação: Beatriz Skitnevsky 
Consultório invisível: reflexões sobre o setting - Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis 

Crianças e adolescentes: descortinando a violência das ruas - Sara Gladys Toninato 
 

12h00 às 14h00 – Almoço e exibição do documentário “Uma jornada de saúde mental na Amazônia” 
 

14h00 às 15h45 – Mesa Redonda: A clínica do cuidado - Coordenação: Felipe Montes Trevisan 
Altamira ou Mira Alta no Desejo de andar-ilhar pelo território do Outro - Vivian Karina da Silva 

A Clínica como Outra Coisa: os nós no Laço Social - Flávia Ângelo Verceze 
 

15h45 às 16h00 – Intervalo e Sessão de Pôsteres 
 

16h00 às 18h00 – Minicursos 
Re-vendo a clínica: por uma psicologia para além das paredes - Helton Marculino de Souza 

Territórios do cuidado: contribuições a uma psicologia fenomenológico-existencial da clínica 
extramuros - Hernani Pereira dos Santos 

O acompanhamento terapêutico e a prática do analista do comportamento - Victor Hugo Bassetto 
Corpos em movimento - Valéria Mendonça Barreiros e Kira Fernandes de Moura Almeida 
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Apresentação 

Maíra Bonafé Sei1 

 

A Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia se apresenta como um evento organizado 

pela Clínica Psicológica da UEL desde 2016. Para a segunda edição do evento, optou-se por 

realizar discussões acerca da clínica extramuros, por se compreender que o olhar advindo da 

Psicologia Clínica transcende o espaço físico do consultório, seja ele público ou privado.  

Participaram deste evento convidados apresentando experiências como o 

atendimento domiciliar, o olhar clínico de uma psicóloga no CRAS, o acompanhamento 

terapêutico, as ações junto a crianças e adolescentes em situação de rua, as discussões sobre 

este setting invisível que permeia a clínica neste cenário, além de discorrer sobre intervenções 

clínicas em Altamira junto à população ribeirinha realocada na cidade após a construção da 

usina hidroelétrica de Belo Monte e na Ocupação Flores do Campo em Londrina. O evento 

também contou com convidados do Jornalismo e Psiquiatria que tecem um interessante 

diálogo e parceria com profissionais da Psicologia para atuação em Saúde Mental. 

A II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia recebeu um total de 40 trabalhos, dos 

quais 39 puderam ser apresentados, com seus resumos ou trabalhos na íntegra agora 

publicados nestes Anais. Escolheu-se oportunizar o envio dos textos completos de maneira 

que os leitores pudessem conhecer um pouco mais sobre as práticas que vêm sendo 

desenvolvidas e as reflexões suscitadas nesta área de atuação descritas pelos autores destes 

trabalhos. O evento foi fechado com minicursos que visaram apresentar o olhar extramuros 

de determinadas abordagens teóricas da Psicologia, englobando desde a Psicologia 

Arquetípica, a Abordagem Fenomenológico-Existencial, a Análise do Comportamento e a 

Psicologia Corporal. 

Espera-se que as experiências aqui compartilhadas possam aprimorar o trabalho 

desenvolvido por discentes e psicólogos já graduados, fomentando o papel social 

desempenhado pela Psicologia, ressaltando especialmente os desafios enfrentados na 

atualidade. Uma ótima leitura a todos e parabéns aos autores!   

                                                      

1 Psicóloga, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Psicologia Clínica pelo IP-USP, Professora Adjunta do 
Departamento de Psicologia e Psicanálise da UEL, Diretora da Clínica Psicológica da UEL gestão 2014-2018. E-
mail: mairabonafe@gmail.com. 
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Atendimento domiciliar em psicologia clínica: 

questões teóricas e relato de experiência  

Cassiana Stersa Versoza-Carvalhal2 

 

INTRODUÇÃO 

Para a Análise do Comportamento, todos os eventos que chamamos de mental ou 

psíquico têm uma natureza comportamental, isto é, são construídos a partir da ação do 

indivíduo no mundo e das consequências dessa ação. Dado que, comportamento é relação 

entre organismo e ambiente, para resolvermos algum problema de ordem mental, por 

exemplo, é necessário modificar a relação do organismo que está em sofrimento com o 

mundo no qual ele vive (Zilio, 2010). 

Na clínica tradicional estamos restritos a algumas relações possíveis de serem 

alteradas: a relação terapêutica e as relações verbais. No entanto, diversas outras relações 

são determinantes do comportamento humano, tais como as relações familiares, escolares, 

comunitárias, sociais, culturais, históricas e econômicas. De acordo com Hollan (1978), “Se a 

teoria em que se baseia a terapia comportamental é correta, então a solução para um 

problema comportamental não pode se restringir a contingências especialmente arranjadas 

no ambiente particular da clínica. Se o problema tem que ser corrigido, é necessário modificar 

as contingências no ambiente natural” (p.166). 

Nessa perspectiva, Guerin (2017) afirma que os profissionais que atuam com saúde 

mental devem se especializar em ambientes de vida comum e em como esses ambientes 

conduzem – por suas relações funcionais - à problemas mentais. De acordo com Zamignani, 

Kovac e Vermes (2007), “a prática do terapeuta analítico-comportamental pode se dar em 

qualquer contexto no qual alguma estratégia terapêutica deva ser aplicada – e ela deve ser 

levada ao setting extra consultório quando o caso assim o exigir” (p. 25). Portanto, atuando 

como especialista em ambientes de vida comum, o mundo torna-se o setting terapêutico do 

psicólogo analista do comportamento  

 

                                                      

2 Doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem da UNESP e docente do Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento da UEL. Contato: cassianaversoza@gmail.com. 
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OBJETIVO 

Apresentar o relato de experiência de um atendimento clínico domiciliar em 

psicologia, destacando alguns aspectos práticos da psicoterapia analítico-comportamental 

aplicados no atendimento extra consultório. 

 

MÉTODO 

Foram realizadas visitas domiciliares semanais, com duração entre 60 e 120 minutos, 

em uma residência de um bairro de periferia de uma cidade paranaense. As visitas 

aconteceram entre novembro de 2016 e junho de 2017 e eram realizadas pela psicóloga 

responsável do caso. Todo o contato com a família e as intervenções realizadas ocorreram 

exclusivamente durante as visitas domiciliares realizadas. 

A família foi encaminhada para o atendimento psicológico por uma entidade religiosa 

que realiza atividades no bairro em questão, devido à queixa de que a filha de 10 anos 

apresenta muitos problemas de comportamento, tais como, desobediência, descumprimento 

de regras e problemas escolares. 

A partir dos atendimentos realizados, identificou-se como alguns pressupostos e 

aspectos práticos da psicoterapia analítico-comportamental – a saber, terapeuta como 

audiência não punitiva, estabelecimento de vínculo terapêutico, coleta de dados e 

intervenção - ocorrem em atendimentos extra consultório.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Serão apresentados os resultados para cada um dos aspectos práticos, destacando-se 

como cada um deles se deu nesse atendimento em questão, bem como as especificidades que 

a atuação extra consultório impõem à ação do terapeuta como audiência não punitiva, no 

estabelecimento de vínculo terapêutico, na coleta de dados e na intervenção. 

 

Vínculo terapêutico 

Uma relação terapêutica reforçadora e consistente é primordial para a condução de 

todo o processo terapêutico, uma vez que é uma relação necessária para que as estratégias 

de intervenção tenham efeito (Zamignani, Kovac & Vermes, 2007).  

No atendimento domiciliar em questão, a construção desse vínculo se deu a partir da 

realização de atividades do cotidiano da criança e da família atendida: brincadeiras na casa, 
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passeios com a família e engajamento do terapeuta em algumas atividades domésticas. A 

partir de habilidades como empatia e assertividade, a construção do vínculo visava a evocação 

de comportamentos problema, a modelação em interações sociais e a possibilidade de acesso 

a novas situações potencialmente reforçadoras. 

Um aspecto importante é que, pelo atendimento ser realizado em casa, juntamente 

com a família, esse vínculo precisou ser estabelecido com todos os membros da família e 

outras pessoas significativas que poderiam auxiliar de alguma forma na intervenção. O 

atendimento domiciliar, portanto, exige que o terapeuta esteja atento aos diversos vínculos 

necessários, e não só com o cliente de onde emergiu a queixa. 

 

Audiência não punitiva 

A audiência não punitiva é um tipo de “interação no qual o terapeuta acolhe o que o 

cliente relata sem nenhum tipo de crítica ou julgamento” (Zamignani, Kovac & Vermes, 2007, 

p. 210). No atendimento domiciliar, além do que o cliente relata, o terapeuta tem acesso ao 

modo como cliente vive, seus hábitos e as relações estabelecidas em sua casa. É importante 

que nenhuma crítica ou julgamento sejam feitos em relação ao que é vivenciado na casa 

também, e não apenas ao que é dito. Essa interação é um dos fatores que pode garantir um 

bom vínculo terapêutico, que será fundamental para a coleta de dados e para a intervenção.  

 

Coleta de dados 

Antes de iniciar a intervenção, o terapeuta deve descobrir quais são as contingências 

desencadeantes do comportamento que constitui a queixa. Para isso, o terapeuta precisa de 

informações sobre as relações que são estabelecidas que constituem eventos antecedentes e 

consequentes, em uma análise molar e molecular, para o comportamento problema. Além 

das informações obtidas pelos relatos do cliente, no atendimento domiciliar temos acesso 

facilitado aos relatos da família e de outras pessoas significativas. Além disso, é possível 

realizar observação direta, a qual produz informações mais detalhadas e fidedignas 

(Zamignani, Kovac & Vermes, 2007). 

 

Intervenção 

Como já mencionado, a intervenção deve alterar a relação do cliente com seu meio a 

fim de produzir mudanças na queixa. Sabe-se que as relações familiares são fundamentais na 
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produção de diversos problemas infantis. De acordo com Biglan (2015), “Se pais são severos 

e inconsistentes em como eles lidam com comportamentos inadequados, eles e seus filhos 

tem muitas chances de desenvolver um crescente repertório de raiva, crueldade e até de 

formas perigosas de controlar um ao outro. Substituir interações coercitivas por maneiras 

mais pacientes, calorosas e efetivas de ajudar a criança, desenvolve valores pró sociais, 

capacidade de regulação emocional e habilidade motoras, verbais e sociais que a criança 

precisa para prosperar” (p. 53). 

No atendimento domiciliar, essas alterações se dão, principalmente, por meio de 

modelagem e modelação direta nas atividades cotidianas da família, de forma que o terapeuta 

funciona ora como estímulo antecedente, ora como estímulo consequente das relações 

naturais que ali se estabelecem. Além disso, o terapeuta pode identificar possíveis redes de 

apoio na comunidade que deem suporte as intervenções planejadas quando a família não tem 

condições – pela razão que for – de estabelecer padrões de interação mais saudáveis. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atendimento extra consultório em ambiente domiciliar apresenta diversas 

vantagens, tais como observação, intervenção e avaliação direta do comportamento; 

possibilidade de ação em contextos mais amplos que deem suporte à mudança (redes de 

apoio); e possibilidade de trabalhar com Prevenção e Promoção de Saúde Mental. No entanto, 

impõem alguns desafios como a formação do profissional que atuará nesses contextos, uma 

vez que ele deve ter algumas habilidades diferentes daquelas exigidas na clínica tradicional. 

O Conselho de Psicologia orienta que os atendimentos domiciliares ocorram apenas 

nos casos em que o cliente está impossibilitado de ir ao consultório. O presente trabalho visa 

trazer à tona a discussão de que, por vezes, o atendimento domiciliar pode não ser a única 

forma possível de atendimento, mas talvez seja a melhor delas. 
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Clínica extramuros: desenhando práticas psi nas 

fronteiras 

Flávia Fernandes de Carvalhaes3 

 

Resumo: O debate em questão problematizou pressupostos éticos, estéticos, metodológicos 

e políticos de um exercício clínico que se atualiza como extramuros e que se articula nas 

fronteiras entre perspectivas tradicionais e atuais em Psicologia. Este viés circunscreve a 

clínica como dispositivo que sustenta o cuidado de si como exercício criativo de reinvenção da 

vida, assim como a dimensiona como resistência a processos de normatização e normalização 

da população. A clínica extramuros parte do pressuposto de que a produção da subjetividade 

acontece de modo processual, incessante e localizado, interseccionado a marcadores sociais 

de classe, raça, gênero, étnicos, territoriais, familiares, comunitários, entre outros. Assim, este 

exercício clínico se pretende atento e sensível aos diferentes traçados existenciais que 

emergem nos tempos e espaços das cidades e que implicam em modos plurais (tradicionais, 

mutantes, fronteiriços, periféricos e ciborgues) de vida. Clínica que também busca 

desestabilizar saberes que se pretendem universais e hegemônicos, evidenciado relações de 

poder que insistem em dimensionar a loucura restrita a noção da doença mental. Tendo as 

ruas como cenários privilegiados de trabalho, a clínica extramuros se constitui em diálogo 

permanente com conhecimentos interdisciplinares e populares que circulam na vida em 

sociedade. Destas interlocuções emergem práticas diversas e inventivas como, por exemplo, 

atendimentos individuais e/ou em grupos, intervenções desenhadas em redes intersetoriais, 

visitas domiciliares, produções coletivas de documentários e realização de oficinas que tem a 

arte como linguagem mediadora. Concluiu-se, provisoriamente, que a análise crítica de uma 

clínica que assume um devir extramuros produz novas potências de pesquisa e de trabalho na 

psicologia brasileira.  

Palavras chaves: clínica; devir; multiplicidade; saberes localizados.  

  

                                                      

3 Doutora em Psicologia pela UFSC; Mestre em Psicologia pela Unesp/Assis.  Psicóloga do Centro Especializado 
em Assistência Social 2 de Londrina. Contato: flavia.carvalhaes@londrina.pr.gov.br 
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Clínica ambulante: andanças de uma 

acompanhante terapêutica 

Ananda Kenney da Cunha Nascimento4 

 

Resumo: A clínica do acompanhamento terapêutico surge na Argentina e é difundida pelo 

Brasil na década de 1960, sendo uma modalidade de ação clínica extramuros. Portanto, a 

partir do relato de experiência da acompanhante terapêutica, pesquisadora e autora do 

presente trabalho foi possível apresentar o acompanhamento terapêutico como possibilidade 

de clínica extramuros. Para tanto, especificamente, fez-se necessário contextualizar a 

historicidade do acompanhamento terapêutico da argentina ao Brasil e descrever as principais 

características das atividades dos acompanhantes terapêuticos como modalidade de ação 

clínica. Desse modo, constatou-se que essa prática é um importante dispositivo que viabiliza 

a autonomia de pessoas em sofrimento psíquico, físico ou ambos, através de seu engajamento 

nas diversas redes sociais; ocorrendo, portanto, nos seguintes seguimentos: atuação clínica 

com pacientes de forma particular ou institucional, formação e supervisão de profissionais e 

pesquisa científica. 

Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico; clínica; dispositivo.  

 

Meu primeiro encontro com profissionais Acompanhantes terapêuticos (Ats) ocorreu 

em um evento em Recife-PE, no ano de 2009. Na época, eu estava finalizando o curso de 

graduação em psicologia. Em paralelo, eu já estava experimentando uma experiência em um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no âmbito da saúde mental, sendo fisgada pelo 

universo do transtorno mental. 

Em sequência, iniciei minha experiência em um grupo de formação (estudo teórico a 

princípio e, posteriormente, supervisão teórico-clínica) em Acompanhamento Terapêutico 

(AT) sob a facilitação do psicólogo Marcos Cahú que me apresentou a psicanálise 

winnicottiana na teoria e no exercício do cuidado do outro. Além disso, meu grupo e eu 

                                                      

4 Professora colaboradora da Universidade Estadual de Londrina. Doutora e Mestre em Psicologia Clínica pela 
Universidade Católica de Recife. E-mail: anandakcn@gmail.com1 
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passamos cerca de 3 anos experimentando as nuances dos processos psíquicos no cerne do 

trabalho com grupo de formação reconhecidas pelos psicanalistas Bion (inglês) e Pichon-

Revière (argentino). 

Sendo assim, desde sempre as minhas andanças no AT me possibilitaram experiências 

singulares de “viver com”, de compartilhamento, de descobertas e de problematizações que 

marcaram minhas histórias pessoal e profissional. Por isso, a fim de compor a mesa de 

abertura da II Jornada de Práticas Clínicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

intitulada por “Problematizações e experiências na clínica extramuros”, minha exposição teve 

como objetivo geral apresentar o Acompanhamento Terapêutico como possibilidade de 

clínica extramuros a partir do relato de experiência da Acompanhante terapêutica, 

pesquisadora e autora do presente trabalho. Para tanto, especificamente, fez-se necessário 

contextualizar a historicidade do AT da argentina ao Brasil e descrever as principais 

características das atividades dos Acompanhantes terapêuticos como modalidade de ação 

clínica. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA HISTORICIDADE DO AT: DA ARGENTINA AO BRASIL 

O surgimento do AT se deu na década de 1960, na Argentina com o Dr. Eduardo Kalina 

que, na época, desenvolvia um trabalho reconhecidamente valorizado com adolescentes 

dependentes químicos (Kalina, 1988). No país, as argentinas Susana Kuras de Mauer e Silvia 

Resnizky levaram a diante sua criação e endossaram a clínica do AT até os Ats serem 

reconhecidos não apenas como uma função complementar no tratamento de pessoas com 

sofrimento psíquico e/ou físico, mas como profissionais, regidos inclusive por um código de 

ética que foi desenvolvido pela Associação de Acompanhantes Terapêuticos da República 

Argentina (AATRA), elaborado por María Laura Frank e Nilda Graciela Bustos, em 21 de agosto 

de 2010 (Bustos & Frank, 2011). 

Na mesma década de 1960, o AT vem dos Estados Unidos e chega ao Brasil através do 

Dr. Marcelo Blaya e difunde-se com a psiquiatra Dra. Carmem Dametto (1941-) que, 

atualmente, aos 76 anos reside no Rio de Janeiro. Essa psiquiatra e psicanalista brasileira de 

descendência italiana tem mais de 40 anos de experiência em tratamentos, supervisão e 

ensino, e foi percussora no Brasil ao introduzir a prática do AT com seus estagiários de 

psiquiatria. 
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Nessa época, os Ats eram ainda chamados de auxiliar ou atendente psiquiátrico e essa 

modalidade de ação clínica se tratava de uma inovação no âmbito hospitalar, decorrente da 

introdução de métodos advindos da psiquiatria dinâmica, sendo esse profissional não só 

“acompanhante, o representante do médico, mas a pessoa que lida diariamente com o doente 

a maior parte do tempo.” (Dametto, 1972, p. 103). 

Sendo assim, ao tomar ciência de sua contribuição histórica ao AT, a contatei e tive a 

oportunidade de ser recebida por Carmem Dametto para uma conversa/entrevista que 

aconteceu em 18 de abril de 2011. Nesse momento, ela buscou me passar um pouco do seu 

conhecimento sobre a prática do AT com muita disponibilidade, simplicidade e 

espontaneidade. Uma das suas falas principais foi que, para ser At, Dametto (1972) enfatizou 

as características de personalidade do candidato, a fim de que este possa estabelecer uma 

relação positiva e franca tanto com o paciente quanto com a equipe e o supervisor. Além 

disso, é necessário ter humildade, fazer seu trabalho pessoal para tratar/trabalhar a 

onipotência e o narcisismo. 

Insta destacar que, esse caminho EUA – Brasil (Rio de Janeiro) foi uma das vertentes 

da influência do AT em Recife. Outro trajeto que o AT percorreu foi: Argentina – Brasil (São 

Paulo). Neste segundo, destaco a influência do psicólogo Kleber Duarte Barretto (2005) que 

atua fortemente em São Paulo, produzindo literatura sobre a ética e a técnica do AT. 

Dando sequência às minhas andanças, chego à cidade de Recife-PE e elejo para citar 

duas pessoas que foram marcos na minha história: o Psicólogo Marcos Cahú (formador e 

supervisor de AT) e o Professor Doutor Marcus Túlio Caldas (foi auxiliar psiquiátrico durante 

sua residência em psiquiatria com a Dra. Carmem Dametto, além de meu orientador de 

mestrado e doutorado). Estes dois contribuíram diretamente para a elaboração da minha 

dissertação intitulada por “Implicações da ação clínica dos acompanhantes terapêuticos nas 

redes sociais da cidade de Recife-PE”. Pesquisa esta que, apesar dessa prática clínica datar da 

década de 1970, foi a segunda produzida na cidade (Nascimento, 2012); sendo a primeira, a 

monografia de graduação da Psicóloga e At Milena Oliveira que teve como título 

“Acompanhamento Terapêutico: Um fio-ação na nova rede de cuidados em saúde mental” 

(2010), além disso, Milena implementou essa prática e atua em João Pessoa-PB. 

Diante de todo o exposto, ratifico a afirmação de Mauer e Resnizky (2011) e Palombini 

(2006) quando asseguram que a clínica do AT é um dispositivo, pautadas no conceito proposto 

por Foucault (1985). Isto porque o AT surgiu, com caráter de novidade e criatividade, para 
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atender a uma urgência histórica em um contexto de crítica à estrutura asilar e os modos de 

tratamentos hospitalocêntricos, culminando na Reforma Psiquiátrica Brasileira. Assim sendo, 

o AT apresenta-se com capacidade de se transformar e se articular com dispositivos futuros a 

fim de cumprir seu propósito, ou seja, buscar viabilizar a autonomia de pessoas em sofrimento 

psíquico, físico ou ambos, através de seu engajamento nas diversas redes sociais. 

Vale salientar que, ao me referir a redes sociais, esclareço este conceito está amparado 

no entendimento de Amarante (2007, p. 86, grifos nossos) ao articulá-las ao “princípio da 

intersetorialidade, isto é, de estratégias que perpassem por vários setores sociais, tanto no 

campo da saúde mental e saúde em geral, quanto das políticas públicas e da sociedade como 

um todo.”. Portanto, o AT se configura como um ato político e social. 

 

A EXPERIÊNCIA DE SER ACOMPANHANTE TERAPÊUTICA 

Ser At é, antes de tudo, comungar dos princípios da clínica do AT e ter disponibilidade 

afetiva e temporal para ofertar uma atenção cuidadosa que possibilite acompanhar o 

movimento da experienciação, isto é, da experiência em ação do acompanhado em quaisquer 

contextos extramuros do consultório tradicional que demande o projeto terapêutico do 

sujeito (Nascimento, 2012). Isto porque, de acordo com Rossi (2007/2010), o At é: 

um recurso clínico especializado que opera desde uma abordagem psicoterapêutica, 

de forma articulada com o profissional ou a equipe terapêutica que o indica. Se inclui 

no tratamento interdisciplinar de pacientes severamente perturbados, em situações 

de crises ou emergências, e em casos recorrentemente problemáticos ou que resistem 

à intervenção pelas estratégias psicoterapêuticas clássicas (p. 45, grifo do autor, 

tradução nossa). 

Esta citação aponta, sinteticamente, às demandas do trabalho de um At, as quais pude 

experimentar ao acompanhar pacientes, de modo particular e institucional, que demandavam 

um recurso complementar ao tratamento que já vinha sendo ofertado por algum profissional 

de uma equipe multiprofissional. Desse modo, a fim de sintetizar as principais caraterísticas 

que melhor esclarecem as especificidades dessa prática clínica com quaisquer públicos, 

Simões (2005) destacou na literatura especializada que são as seguintes: 

Setting ampliado ou setting ambulante, visto que os encontros podem ocorrer em 

quaisquer espaços físicos, no entanto o manejo clínico necessita ser sustentado entre o par 

acompanhante e acompanhado. Sendo assim, a fim de ilustrar, eu já realizei AT na casa dos 
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acompanhados, em ônibus, na rua, na praia, em aula de dança, nos consultórios de médicos 

das mais diversas especialidades, em restaurante, dentre outros. 

Diálogo com a família, pois é fundamental a participação da família no tratamento do 

acompanhado. Por isso, por diversas vezes, a equipe convoca reuniões com os familiares. 

Trabalho em equipe, porque o At é um recurso complementar ao trabalho dos demais 

profissionais e não substitutivo, visto que ele exerce outra função no tratamento, sendo esta 

mais voltada à ação e não à palavra. Por isso, é primordial que a equipe estabeleça diálogo 

claro e franco a respeito do planejamento terapêutico do tratamento do paciente. 

Portanto, devido à intensidade e o compromisso necessário com o acompanhamento 

da experiência do outro é que saliento a importância do cuidado de si, pois concordo com 

Dametto (1972, p. 99) quando ela afirma que “Quem percorre os intricados labirintos do fundo 

de si mesmo e consegue emergir enriquecido das ruínas do processo, pode avaliar com mais 

profundidade o sofrimento alheio.”. 

Por isso que, para Ser At, também é preciso de permitir ser acompanhado. 

Acompanhamento este entendido do modo mais amplo: disponibilidade para o encontro 

existencial com o acompanhado, a sustentação teórica e técnica em um referencial de homem 

e mundo, a supervisão e o trabalho pessoal. 

Nesta direção, vale destacar que, na cidade de Recife-PE, os Ats estão inseridos nos 

seguintes seguimentos de ação clínica: acompanhamento clínico a clientes, particular ou 

institucional, formação, supervisão e pesquisa. Além disso, ressalto que, desde 1999, o AT está 

com ações pontuais no serviço público, a saber: concurso público neste ano no estado do Rio 

Grande do Sul e com formação aos profissionais de saúde na cidade de Recife. 

Por fim, encerro minhas andanças na cidade de Londrina-PR, na qual estou tendo a 

oportunidade de cumprir com um compromisso político e social que é difundir a clínica do AT 

e agregar possibilidades de práticas clínicas extramuros. 
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A comunicação comunitária e alternativa como 

dispositivo de produção de novos sentidos para 

significação de vidas 

Reginaldo Moreira 

 

Resumo: O artigo apresenta um novo conceito de comunicação: a comunicação 

terapeutizante. O termo é fruto da investigação da aplicabilidade da comunicação em rádio, 

vivenciadas pelos usuários da saúde mental, participantes do Projeto Maluco Beleza, 

localizado no Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, no Brasil, na cidade de Campinas, interior 

do Estado de São Paulo. A experiência tem se revelado uma importante ferramenta de 

(re)significação de sentido de vida para os portadores de sofrimento mental inseridos no 

projeto. Por maio da participação, os usuários se capacitam para a comunicação, para 

expressarem suas ideias, utilizando o rádio como veículo. Esse processo os incentiva a 

retomarem as redes de conexão que estavam esquecidas, ou não acionadas, e restabelecerem 

novos meios de convívio social, dentro do contexto cultural de Reforma Psiquiátrica brasileira. 

O objetivo da investigação foi averiguar a comunicação como direito e possibilidade 

alternativa e complementar aos cuidados da saúde mental, para a construção de uma vida 

minimamente digna. 

 

O projeto Maluco Beleza nasceu do trabalho de assessoria de imprensa implementado 

numa instituição psiquiátrica em transformação, chamada Serviço de Saúde Dr. Cândido 

Ferreira (SSCF)5, localizada na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Fazer rádio em saúde 

mental, da forma como foi pensado o projeto, é uma tecnologia distinta de comunicação 

alternativa, pois essa comunicação está aplicada no campo da saúde mental, cujo objetivo 

principal é a promoção da saúde.  

                                                      

5 O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é o primeiro hospital psiquiátrico filantrópico do Estado de São Paulo. 
Sua fundação se dá no ano de 1924, como solução ao abandono que se encontravam as pessoas trancafiadas 
nos porões da Cadeia Pública de Campinas, desde que os ditos loucos e desocupados foram recolhidos, por 
ocasião da prática higienista adotada na implementação da República Federativa do Brasil, num período em que 
os negros recém libertos da escravidão ocupavam as ruas à procura de trabalho.   
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No ano de 2002, nasce a proposta de parceria entre a instituição e a Rádio Educativa 

Municipal, que nos ofereceu espaço mensal para a realização de um programa de rádio 

protagonizado pelos usuários. Formatamos um projeto de uma revista eletrônica, com 

apresentação de diversos quadros, em que os usuários6 do serviço de saúde pudessem 

expressar seus pontos de vista para a sociedade, seus talentos, suas opiniões, e assim 

colocamos no ar, em 10 de maio de 2002, o primeiro programa Maluco Beleza.  

 

COMO O PROGRAMA É PRODUZIDO 

O programa Maluco Beleza é aberto a todos os usuários de saúde mental de Campinas 

e conta com a participação de aproximadamente vinte pessoas. Uma vez por semana o grupo 

reúne-se para definição dos temas, pautas, escolha das músicas, produção e gravação do 

programa. O encontro semanal é um importante espaço para reflexão sobre os temas. Esses 

encontros seguem uma agenda previamente determinada. 

Na primeira quinta-feira do mês, dá-se a reunião de pauta, em que os temas do mês 

seguinte são sugeridos e, posteriormente, votados e escolhidos pelos participantes. Na 

sequência, há a distribuição das pautas e tarefas do mês, quadro a quadro e as sugestões de 

músicas para cada programa.  

Na segunda quinta-feira, os participantes trazem os CDs das músicas que foram 

sugeridas na reunião de pauta. Ouvimos cada música, atentando-nos para a mensagem que a 

letra da canção traz como reflexão para o tema que será abordado naquele programa. Após a 

audição, cada participante atribui uma nota de zero a dez, sendo, no final da reunião, as cinco 

canções mais votadas são selecionadas para compor o conteúdo do programa. Esse encontro 

visa ampliar o repertório de músicas dos usuários, e os profissionais envolvidos sempre 

acabam levando compositores e cantores que, muitas vezes, não fazem parte do repertório 

dos participantes. Os usuários também trazem cantores advindos de seu repertório, o que 

enriquece bastante a diversidade da audição. Os usuários tendem a dar a nota na canção cujo 

ritmo ou cantor mais lhes agrada, nem sempre associando a letra da música e sua adequação 

ao tema do programa. Para melhorar a escolha, além de ouvirmos as canções, a letra da 

                                                      

6 O termo usuário de saúde mental substitui a palavra “louco”, doente mental, paciente psiquiátrico, ou qualquer 
outra terminologia. Esse novo termo de referenciação é uma exigência do Movimento da Luta Antimanicomial e 
dos demais participantes do II Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, ocorrido em novembro de 1995, em 
Belo Horizonte/MG.   
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música é projetada num telão, onde todos podem acompanhar, facilitando e qualificando a 

nota e a escolha que realizamos na sequência. 

No terceiro encontro, os usuários gravam a maioria dos quadros preparados. No 

quarto, os participantes ouvem o programa semieditado e opinam sobre o que ainda pode ser 

cortado, pois geralmente o conteúdo gravado é maior que os 60 minutos destinados ao 

formato final do programa. Nesse encontro é definido o ajuste final da edição e autorizados, 

pelos usuários participantes do projeto, o conteúdo e a veiculação do programa, o qual vai ao 

ar toda primeira quarta-feira de cada mês.  

Desde o primeiro encontro de produção do programa é estabelecido um cronograma 

mensal. Essas datas e horários são respeitados por todos. O não cumprimento do combinado, 

a mudança de datas, o recombinado, não é indicada.  A rotina e o cumprimento de datas e 

compromissos devem fazer parte do processo, o que garante uma maior participação e 

assiduidade das pessoas ao projeto, pois acentua a responsabilidade e a confiança na 

execução do trabalho de uma população que por anos foi desconsiderada e desrespeitada.  

O grupo da rádio é aberto, podendo o usuário entrar e sair no momento em que julgar 

adequado. Nesses anos de existência do projeto, cerca de vinte pessoas tiveram uma 

participação mais contínua, e muitos foram os que experimentaram o projeto e depois se 

desligaram. Alguns deles vão e voltam, outros ocasionalmente aparecem. A adesão ao projeto 

dá-se de maneira livre, sem cobranças por parte dos profissionais envolvidos.  

 

UMA CRIAÇÃO DE MUITAS CABEÇAS  

Todo o processo de criação do programa é construído de maneira coletiva, a partir da 

apropriação dos significados dos saberes técnicos sobre rádio e jornalismo, pelos 

participantes. Além da apropriação cotidiana, algumas oficinas são oferecidas, para que os 

participantes possam criar novos repertórios para encararem os desafios inerentes à 

atividade. 

Como metodologia de trabalho foi adotada as técnicas de participação da 

comunicação comunitária, que tem a democracia como norteador para resolução dos 

impasses. A cada situação de conflito ou escolha, o grupo se reúne e vota nas propostas, para 

que as decisões sejam as mais próximas do desejo da maioria. Essa metodologia nos ajudou e 

ajuda no fazer cotidiano do projeto, pois a partir da votação os participantes podem propor, 

participar, escolher, argumentar e treinar o processo democrático nesse espaço. As decisões 
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nem sempre agradam a todos; na falta de consenso, as escolhas por meio do voto se fazem 

eficazes, colocando em pauta a aceitação do desejo da maioria. No início era mais traumático 

para os participantes que não tinham seu desejo contemplado num momento de impasse, 

mas com a prática, hoje há uma maior aceitação e respeito sobre as decisões tomadas diante 

do desejo da maioria. 

A participação popular implica uma decisão política e o emprego de metodologias 

operacionais que o favoreçam. Em matéria de comunicação, não basta incentivar o 

envolvimento. É necessário criar canais para tanto e mantê-los desobstruídos. Isso tem 

a ver com objetivos estratégicos, ou seja, aonde se quer chegar. (Peruzzo, 1998, p. 276) 

Enquanto alguns participantes não manifestam o desejo por produzir algum quadro do 

programa, outros gostariam de fazer o programa sozinho. Há sempre a necessidade de 

lembrá-los de que todos devem participar de forma mais igualitária possível. Assim, é 

conduzida a produção das pautas, no tocante à distribuição das tarefas: para os que têm muita 

ânsia de participação, o limite; aos que se mantêm pacatos, o estímulo.  

 

O “FAZER COM” É MUITO MAIS COMPLEXO E RICO QUE O “FAZER PARA” E O “FAZER POR” 

No início do projeto, os profissionais do projeto é quem elaboravam os textos e os 

roteiros para os usuários, para que fossem gravados pelos loucutores, como se 

autodenominam, pois ainda não sabíamos se os participantes apresentariam capacitação 

suficiente para essa elaboração. Nós, da coordenação, não tínhamos clareza das suas 

capacidades e acabávamos fazendo por eles, que se tornavam reprodutores. Foi a partir da 

participação do III Fórum Social Mundial, em 2003, depois de assistirmos ao filme “Uma onda 

no ar”, de Helvécio Ratton, que retrata a trajetória da Rádio Favela, de Belo Horizonte/MG, 

que tivemos a noção do quanto poderíamos delegar a produção do programa para as mãos 

dos participantes. A partir de então, coordenadores e usuários ficaram convencidos de que o 

programa poderia ficar cada vez mais nas mãos dos usuários, com pautas pesquisadas e 

desenvolvidas por eles, com menor interferência, ou nenhuma, dos coordenadores. Assim 

temos experimentado e tem funcionado muito bem até o momento. Com o tempo 

percebemos que nosso grande desafio Freiriano era “fazer com” e não “fazer por”, ou “fazer 

para”. O “fazer com” muda todo sentido de produção do programa, aumentando os desafios, 

e estimulando a superá-los. “Fazer com” é um processo muito mais demorado, muito mais 

complexo e transversal, o que tem dado sentido ao projeto, pois valoriza o saber do outro, a 
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sua alteridade, colocando, também, a contribuição dos profissionais envolvidos, numa via de 

mão dupla, de forma horizontalizada. O “fazer com” exige um exercício contínuo de usuários 

e profissionais envolvidos com o projeto, no sentido que um contribua com o outro, para a 

elaboração de um conteúdo coletivo mais ampliado e democrático. Esse modo de fazer tem 

surtido resultados positivos. 

 

UMA COMUNICAÇÃO PARA ALÉM DAS PADRONIZAÇÕES 

No decorrer desses anos, o novo paradigma proposto por esse programa de rádio nem 

sempre foi compreendido pela Rádio Educativa, que, algumas vezes, chamou-nos para 

conversar sobre o projeto e reclamou da qualidade técnica do programa, muitas vezes 

advindas do embaraço de algumas falas. Nesses momentos, sempre retomamos o objetivo do 

projeto, apesar de considerar os apontamentos da veiculadora, colocamo-nos à disposição 

para aumentar a qualificação do ponto de vista técnico (relativos à utilização do gravador, 

modulação de som, vinhetas etc.), mas pontuamos e garantimos que a peculiaridade da fala 

de cada loucutor fosse mantida. Realizar o programa e veicular numa rádio FM é além de tudo, 

um constante trabalho de educação para a diferença. 

A plástica dos programas, desde o princípio, primou por ser a mais próxima possível da 

captação original realizada nos estúdios. Pequenos deslizes de locução, a maneira peculiar de 

expressar as ideias, os tempos de respiração e do pensamento são mantidos no conteúdo, 

sem que isso signifique perda da qualidade, mas, sim, uma proposta estética e específica do 

projeto. O respeito à diferença aqui acaba por imprimir uma nova marca ao programa, que o 

diferencia dos demais. Editar esses deslizes ou peculiaridades, a nosso ver, pasteurizaria o 

conteúdo, o que levaria à perda da identidade dos loucutores e, por consequência, da 

originalidade do próprio programa. 

O fato é: se esse participante do Maluco Beleza não puder se expressar no programa 

realizado dentro de um serviço de saúde mental, do seu jeito, com suas potencialidades e 

limitações, onde ele poderá se expressar? Esse é um dos principais objetivos do projeto, 

elaborado para que dê condições a essas manifestações peculiares de pensamento. 

 

PONTO DE CULTURA 

Desde 2008, o projeto Maluco Beleza foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como 

um dos Pontos de Cultura do Brasil. A iniciativa do governo federal foi de revelar 
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manifestações culturais produzidas nas comunidades brasileiras, revelando a diversidade do 

povo deste país e investindo na continuidade dos projetos. O projeto Maluco Beleza foi um 

dos escolhidos para receber os investimentos federais. Desde então, as ações de rádio se 

ampliaram. Além de vários cursos de capacitação destinados aos usuários da saúde mental e 

da comunidade, um estúdio e uma sala de inclusão digital foram instalados nas dependências 

da instituição.   

A partir de então, o projeto abriu-se para a comunidade, o que possibilitou novas 

formas de convívio. O Ponto de Cultura Maluco Beleza já ofereceu várias oficinas de 

capacitação aos participantes, usuários da saúde mental e pessoas da comunidade. Todos os 

cursos são gratuitos, o que acabou atraindo diversas pessoas da comunidade para o projeto.  

Essa abertura para outras pessoas da comunidade enriqueceu a diversidade, pois 

deixou de ser voltado especificamente para usuários da saúde mental. Tal integração tem uma 

via de mão dupla que enriquece tanto as pessoas que fazem tratamento mental e outras 

pessoas da comunidade. Hoje o projeto não exige que se possua um diagnóstico psiquiátrico 

para participação, anteriormente. O diagnóstico aqui perdeu definitivamente a sua função 

primeira de categorizar as pessoas. Esta pesquisa não apresenta os diagnósticos dos 

participantes, considerando-se que para o projeto Maluco Beleza o foco não está na doença, 

como na maioria dos modos de cuidar ainda percebidos nos tratamentos dos serviços de 

saúde, como aponta Merhy, Feuerwerker & Cerqueira: 

Em muitas dessas situações as equipes de saúde, protagonizam a produção desse 

modelo fascista de atenção em saúde, prescritivo, previsível, normatizador, no qual 

não há espaço para outras lógicas de produção de cuidado que não aquela centrada 

na unidirecionalidade e universalização dos diagnósticos. Repete-se a lógica de que um 

conjunto de sinais e sintomas é igual a um diagnóstico que revela determinado 

tratamento e, por sua vez determina o prognóstico, no qual o registro é a doença e 

não o sujeito. Em nome de uma suposta defesa da vida, retiram-se os sujeitos da cena 

de seu tratamento, e/ou inundam-se os encontros com os sujeitos que procuram por 

algum tipo de cuidado com os protocolos prescritivos do bem viver. Sustentam suas 

ações em ideais comportamentalistas, com base em dados científicos, generalizáveis 

que independem dos aspectos psicossociais e culturais, e que não passam de meras 

abstrações numéricas ao retirar das pessoas o direito de agenciar e protagonizar o 
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cuidado com si mesmo e as escolhas de sua vida. (Merhy, Feuerwerker, & Cerqueira, 

2010, p. 6) 

 

ESTAÇÃO WEBRÁDIO 

Dia 1 de setembro de 2010, a Rádio online Maluco Beleza foi inaugurada no Ponto de 

Cultura. O sonho de possuir a própria estação de rádio deu-se por meio da web. O projeto, 

inédito no Brasil, reúne cerca de 28 programas realizados por usuários da saúde mental, 

familiares, funcionários, outros projetos sociais e pessoas da comunidade.  A rádio fica 24 

horas no ar pelo site www.radiomalucobeleza.org.br. A inauguração da rádio online foi um 

momento histórico para a Saúde Mental, marcando uma importante conquista dos usuários. 

 

Loucu-tores: dois significados numa mesma identidade  

No programa Maluco Beleza, podemos observar, por exemplo, que alguns 

participantes se autoreferenciam como loucutores. Notamos um direcionamento de discurso 

do “louco”, historicamente estigmatizado por sua alienação, periculosidade e incapacidade, 

para uma busca de outra identidade. Associado à referência de nominação daquilo que por 

anos foi a sua única característica - o louco - para a referencialidade de - locutor - um 

profissional de rádio. Assim, podemos notar que a associação do termo louco com o locutor 

(e seus significados) gera uma terceira denominação: o loucutor. O loucutor traz uma soma 

de significados que pode representar uma busca de identidade profissional, que permita ao 

usuário colocar-se socialmente num outro papel, que não o de usuário da saúde mental, de 

paciente, ou pior, de louco. A autodenominação por parte dos participantes do Maluco Beleza 

brinca com o próprio sofrimento mental, com o próprio estigma. O projeto pesquisado 

transforma o discurso de vítima e sofredor, muitas vezes ainda encontrado como únicos 

elementos de discurso da pessoa portadora de sofrimento mental. No projeto, a lamentação 

acaba dando lugar ao movimento de busca por um novo discurso, pois o participante encontra 

espaço adequado e qualificado para essa proposta de transformação de postura diante da 

vida.  O usuário participante do projeto possui um diagnóstico e, na realidade, na maioria das 

vezes, o tem. Porém, ele também possui seu potencial como comunicador, como locutor de 

um programa de rádio, veiculado por emissoras com abrangência municipal, pela rádio 

educativa, e mundial, pela Internet.  

http://www.radiomalucobeleza.org.br/
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O termo loucutor indica a busca por uma nova referencialidade do discurso de vítima, 

sofredor, morador de um manicômio, para a transformação de um discurso numa nova 

ordem, num outro espaço: de louco, a locutor; de morador de manicômio, a locutor de uma 

rádio; de um sujeito, que erroneamente já foi visto somente como portador de um diagnóstico 

mental, para um sujeito que pode transpor a barreira do diagnóstico e ter fazeres profissionais 

que extrapolem os estigmas.  

Esse movimento, que a própria denominação traz em si - loucutor - parece indicar as 

possibilidades de (re)significação de trajetória de vida possíveis que o fazer do radialista 

possibilita. O termo traz em si não a negação de sua condição de portador de sofrimento 

mental, mas o reconhecimento desse lugar, porém não estagnado no próprio sofrimento. 

Observamos que a associação do “louco” com o “locutor” é que torna possível o projeto de 

comunicação em saúde mental, fazendo-se viáveis os programas produzidos. É provável que, 

sem o diagnóstico da doença mental essas pessoas talvez não estivessem atuando num 

programa de rádio. No projeto pesquisado, o diagnóstico traz a possibilidade do dispositivo 

da comunicação. 

 

A COMUNICAÇÃO TERAPEUTIZANTE 

No trabalho desenvolvido pelo Projeto Maluco Beleza, a comunicação é a principal 

ferramenta, o meio, para que pessoas que estão em tratamento mental, e recentemente, 

também pessoas da comunidade, possam produzir e expressar seus pensamentos por meio 

do rádio. Para a construção desse conceito proposto por este estudo, investigaremos a 

comunicação aplicada no projeto. O referencial teórico utilizado para a construção desse 

conceito, advém do livro Saúde: a cartografia do trabalho vivo, de autoria de Emerson Elias 

Merhy, 2002, Hucitec, e no texto Da repetição à diferença: construindo sentidos com o outro 

no mundo do cuidado, de autoria de Emerson Elias Merhy, Laura Camargo Macruz 

Feuerwerker e Maria Paula Cerqueira. 

Toda a comunicação aplicada no trabalho de produção dos programas de rádio, tem 

como objetivo final a realização do programa de rádio, seja para veiculação na Rádio Educativa 

FM, seja para veiculação na Rádio Maluco Beleza online. Esse objetivo, demarcado pela ação, 

prevê um produto. Também esse ato produtivo, aplicado no sentido de chegar a um produto 

final, faz da ação um produto tecnológico. 
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O projeto Maluco Beleza é uma tecnologia disponível no contexto do campo da saúde 

mental, pós-reforma psiquiátrica, em que as técnicas de comunicação estão atravessadas pelo 

ato produtivo em saúde. O campo em que essa comunicação é produzida é o campo da saúde. 

Uma vez que o Maluco Beleza nasce e se desenvolve nesse campo, podemos afirmar que o 

projeto produz saúde, pois está inserido nesse contexto. O ato produtivo é governado pelo 

produto que ele objetiva fazer. O projeto Maluco Beleza usa o emprego da comunicação, usa 

o fazer rádio, no contexto da saúde mental, porque possui um efeito para a geração de saúde, 

ligado ao lugar onde é produzido o ato. A comunicação contribui para o cuidado em saúde 

mental, para o seu tratamento. O programa e todas as ações produzidas pelo projeto Maluco 

Beleza são meios e não fim, pois o produto que interessa para o projeto não é um programa 

de rádio desenvolvido com o rigor das exigências técnicas de um outro produto jornalístico ou 

radiofônico de mercado. Ao contrário, o foco principal desse ato produtivo da comunicação 

em saúde é o usuário participante, não o programa. 

Os saberes técnicos aplicados na realização dos programas, desde a pauta, passando 

pela pesquisa, a produção, a escolha das músicas, até sua gravação e edição, respeitam as 

necessidades e as capacidades específicas de cada usuário participante. No projeto, ele acaba 

descobrindo a forma mais adequada para expressar suas ideias, seus talentos, sua sabedoria, 

suas opiniões, por meio do seu instrumento disponível na comunicação em rádio. O jeito 

peculiar como cada um estrutura seu pensamento em busca de expressá-lo é respeitado. A 

regra entre os participantes é não inibir, ou diminuir, ou não considerar a expressão do outro, 

mas ao contrário, acolhê-la e qualificá-la da melhor forma possível, uma vez que a 

consideramos única, sendo o valor de cada contribuição essencial para a realização do todo, 

pois enriquece o conjunto simbólico heterogêneo formado em cada programa finalizado. Para 

Merhy: 

Falar em tecnologia é ter sempre como referência a temática do trabalho, mas em 

trabalho cuja a ação intencional é demarcada pela busca da produção de ‘coisas’ 

(bens/produtos) – que funcionam como objetos, mas que não necessariamente são 

materiais, duros, pois podem ser bens/produtos simbólicos (que também portam 

valores de uso) – que satisfaçam necessidades. (Merhy, 2002, p. 46) 

Ainda: 

A ação intencional do trabalho realiza-se em um processo no qual o trabalho vivo em 

ato, possuindo de modo interessado instrumentos para a ação, “captura” 
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intencionalmente um “objeto/natureza” para produzir bens/produtos (as 

coisas/objetos) [...] exemplificado a partir do trabalho de um artesão-sapateiro, que 

antes da realização do próprio ato produtivo já sabia onde queria chegar, isto é, a que 

tipo de produto, que valor de uso estaria produzindo, e, com isso, opera um ato 

produtivo que amarrado por uma intenção posta anteriormente a ele, no qual o 

trabalho em si atua como trabalho vivo em ato e os instrumentos usados, bem como 

a organização do processo , como trabalho morto. (Merhy, 2002, p. 47) 

O trabalho vivo constitui-se do exercício do protagonismo/liberdade para a produção, 

como sujeitos e não sujeitados, como protagonistas e não protagonizados, conforme Merhy 

(2002). Já o trabalho morto pressupõe protagonismo/reprodução. O que se produz no projeto 

Maluco Beleza tem um valor simbólico que traz novos sentidos para a vida dos participantes, 

a partir do momento em que estrutura o pensamento para que possa ser expressado, gravado, 

veiculado e ouvido por outros. 

A edição dos programas busca manter o resultado mais próximo possível das gravações 

captadas, para que a expressão do loucutor não se perca pulverizada pela tecnologia, que 

pode equalizar, recortar, interferir de tal modo, que a comunicação ali produzida, interferiria 

na perda da sua originalidade, que denota o território singular de produção e subjetividades: 

o campo da saúde mental. A grande preocupação com uma plástica perfeita para os padrões 

radiofônicos poderia incidir num grave erro da perda da originalidade da forma e do conteúdo 

ali expressados, o que poderia levar o próprio loucutor a não se reconhecer com aquilo que 

produziu, ao ouvir o programa editado. A busca feita pelo Maluco Beleza é de reconhecimento 

e identidade, por meio da valorização da expressão singular de cada participante, que, ao 

apresentar os quadros do programa, acaba por compor um mosaico revelador de uma 

identidade coletiva, plural, que se revela a cada programa, cada um de uma forma 

diferenciada, pois os muitos “eus” (Rolnik, 2007) que habitam em cada um dos usuários 

participantes também estão em mutação e podem revelar as mais diversas facetas, em 

momentos distintos. 

O projeto Maluco Beleza é uma experiência de um modo de ação de comunicação 

aplicada à saúde mental por meio do uso do rádio como canal de expressão de conteúdos de 

usuários da saúde mental, numa emissora educativa e pela rádio online, sob frequência 

modulada e pela rede mundial de computadores, que veiculam as mensagens produzidas por 
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meio de ondas eletromagnéticas, pela web, utilizando-se dos aparatos tecnológicos 

necessários. 

Esse processo de produção do programa captura saberes acumulados pelo mundo, por 

meio das tecnologias e técnicas radiofônicas e jornalísticas, devora-os, numa dinâmica 

antropofágica, como aponta Deleuze e Guatarri (1995). Ao devorar esses saberes, emprega 

outros advindos do campo da saúde mental, tornando-se um novo meio de aplicabilidade da 

comunicação como alternativa para a criação de novos sentidos de vida. 

Percebemos que o processo de produção do programa Maluco Beleza se utiliza de 

técnicas e tecnologias inerentes ao sistema de radiodifusão e à comunicação, no sentido de 

dar formato para a expressão do pensamento produzido pelos participantes, transformando 

o conteúdo numa radiorrevista mensal e produto adequado para veiculação. A tecnologia 

empregada prioriza a expressão dos usuários participantes, pois para cada fala há uma escuta 

que considera e qualifica o que o outro traz para a cena. O projeto funciona de maneira 

horizontal, permitindo que o participante protagonize a produção dos programas, a partir dos 

seus desejos. 

(...) a extrema objetivação e a focalização do olhar e da ação sobre o corpo biológico 

deixam de lado muitos outros elementos que são constitutivos da produção da vida e 

que não são incluídos, trabalhados, tanto na tentativa de compreender a situação, 

como nas intervenções para enfrentá-la. Mais ainda, a busca objetiva do problema 

biológico tem levado a que a ação do profissional esteja centrada nos procedimentos, 

esvaziada de interesse no outro, com escuta empobrecida. Assim, as ações de saúde 

têm perdido sua dimensão cuidadora e, apesar dos contínuos avanços científicos, elas 

têm perdido potência eficácia. [...] essa relação empobrecida, em que o outro é 

tomado como corpo biológico e objeto da ação e que deslegitima todos os outros 

saberes sobre saúde, é vertical, unidirecional, como se prescindisse da 

ação/cooperação de quem está sendo “tratado”. Ou como se a cooperação fosse 

obtida automaticamente a partir da “iluminação” técnica sobre o problema e as 

condutas para enfrentá-lo. Não é assim que as coisas funcionam na prática (...). 

(Merhy, Feuerwerker, & Cerqueira, 2010, p. 2) 

Esse projeto tecnológico do campo da saúde mental, em que o ato produtivo da 

comunicação em saúde tem como produto o usuário participante, pode ser considerado 

terapêutico ou terapeutizante? 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 31 

Em primeiro lugar, compreendamos que a ação terapêutica pressupõe um diagnóstico. 

Todas as ações advindas de um projeto terapêutico visam a eliminar os sintomas de um 

determinado diagnóstico. Enquanto que o que consideramos terapeutizante possui um efeito 

terapêutico, mas como efeito secundário, pois ele não é indicado, prescrito para isso. 

Nosso caso-guia, por exemplo, participa do projeto Maluco Beleza desde o ano de 

2002. Inseriu-se no projeto sem prescrição terapêutica, sem indicação médica. Veio participar 

do projeto porque achou interessante, porque tinha talentos para comunicação e viu no 

projeto um meio de expressá-los. Depois desses nove anos de participação do caso-guia no 

projeto, o Maluco Beleza possui um efeito valorativo para a sua vida. Em julho e janeiro, 

quando o projeto faz uma pausa, ela diz, por exemplo, vou tirar férias do Maluco Beleza. Tirar 

férias indica a característica teraupeutizante do projeto. Nenhum usuário participante diz: vou 

tirar férias dos medicamentos. Impossível. Os medicamentos estão prescritos de acordo com 

o seu diagnóstico e exigem uso continuado. Mas com relação ao Projeto Maluco Beleza eles 

podem tirar férias, pois é um modo de viver, e não um projeto terapêutico. O projeto nasceu 

dentro do contexto de saúde mental, da reforma psiquiátrica, mas nem por isso é considerado 

terapêutico. 

O terapêutico é uma ação tecnológica específica que visa a um tratamento, a uma cura. 

Apesar disso, podemos encontrar várias ações terapêuticas que não são terapeutizantes, 

como, historicamente, o uso da camisa de força, do eletrochoque; ou na atualidade, uma ação 

terapêutica que indique uma mediação que não funcione adequadamente. Por outro lado, 

existem muitas ações terapeutizantes, sem que sejam terapêuticas, como um passeio, uma 

ida ao cinema, o dançar num baile, entre outros. Essas ações não foram prescritas, mas podem 

fazer um bem muito grande na vida dos usuários. O Maluco Beleza pode ser terapêutico se 

for prescrito por um profissional, mas ainda, possui potencialidades ampliadas que vão além 

e podem trazer sentidos terapeutizantes. Se o projeto Maluco Beleza fosse reduzido somente 

a um projeto terapêutico, poderia não funcionar. Tal prescrição poderia não ser positiva.  

O Maluco Beleza não tem o mesmo tipo de flexibilidade tecnológica para conter as 

variações clínicas advindas da saúde mental que o usuário em tratamento apresenta. O limite 

clínico do Maluco Beleza é pequeno, porque o projeto não é clínico. O grupo do Maluco Beleza 

é aberto, podendo o usuário entrar e sair em qualquer momento, justamente por não ser um 

grupo terapêutico. Tomemos como exemplo um grupo terapêutico dentro de um CAPS. Esse 

grupo tem a finalidade de conter terapeuticamente, clinicamente, diferentemente do grupo 
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do Maluco Beleza, cuja finalidade é produzir um programa. A abordagem e a ação do 

terapêutico e do terapeutizante são diferentes. Citemos outro exemplo: um usuário pode 

chegar ao grupo do Maluco Beleza e dizer que é um cantor, mesmo que isso seja um delírio. 

Nesse grupo sua palavra terá validade e ele será convidado a cantar uma música no programa. 

O usuário vai, grava e nunca mais aparece. Vencido o seu delírio, o usuário percebe que nunca 

foi um cantor, que nem canta tão bem assim, e não volta ao Maluco Beleza. Mas, naquele 

momento de curta duração, o projeto pode ter sido importante para aquele usuário, que pôde 

se expressar – foi terapeutizante para ele. 

A ação terapêutica baseia-se no diagnóstico, prevendo a eliminação dos sintomas. Por 

outro lado, o Projeto Maluco Beleza não prevê a eliminação dos sintomas, apesar de eles 

poderem até diminuir por meio da participação do usuário no projeto, mas isso nunca se sabe 

a priori. No projeto, só sabemos, a posteriori, se a comunicação funciona ou não para aquele 

usuário, portanto é terapeutizante. 

A ação terapêutica tem a ambição de que a prescrição funcione, ainda que tal não 

ocorra. Quando não funciona a prescrição terapêutica fala-se em fracasso; em caso positivo, 

em sucesso terapêutico. No projeto Maluco Beleza, não há como avaliar a participação do 

usuário como sucesso ou fracasso, pois não se ambiciona o efeito positivo advindo da 

participação do usuário. Podemos avaliar o Maluco Beleza pelos efeitos bons ou ruins que ele 

proporciona na vida do usuário participante. Se um resultado ruim ocorrer, causado pela 

participação do usuário no projeto, nem por isso será perseguido pelo Projeto Maluco Beleza. 

Quando esse resultado não é bom, o usuário sai, abandona o projeto e vai em busca de outros 

espaços que façam sentido para ele. A sua participação acaba ali, não há um 

acompanhamento pelo projeto, para investigar os motivos pelos quais levaram aquele usuário 

a não participar mais do projeto, ou ainda, para saber como poderia ser a abordagem que 

possibilitasse um bom resultado para aquele determinado usuário. Essa avaliação até é 

realizada pela equipe do Maluco Beleza, mas não de maneira clínica, pois o projeto conta 

exclusivamente com profissionais da área da comunicação. Isso é possível, porque o Maluco 

Beleza não é um projeto terapêutico. Não sendo terapêutico, não pode e não deve se 

comprometer com esse fim. 

Os programas de rádio e todas as ações das quais ele se utiliza, seja o Ponto de Cultura, 

as oficinas de capacitação, a veiculação na Rádio Educativa, a Rádio online;  sejam os eventos 

que produz ou de que participa, e até os passeios que realiza, são dispositivos de encontro 
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para aumentar as redes de conexão dos participantes, de busca de novos sentidos de vida, de 

novas (re)significações para existência do usuário participante, de sua trajetória, despertado 

por meio do emprego da comunicação no contexto de reforma psiquiátrica. O objetivo da 

comunicação terapeutizante é produzir mais vida, mais redes de conexão, mais plasticidade 

das redes, transformando sua estética de viver. 

Tomemos o caso-guia como exemplo novamente. A partir de sua participação no 

projeto Maluco Beleza abriram-se muitas outras redes de conexão em sua vida que ainda não 

estavam acionadas. Hoje essa participante tem uma plasticidade maior de conexões, pois 

transita pelo Ponto de Cultura, faz conexões com ouvintes da rádio on line, com os outros 

produtores da rádio online, com os entrevistados dos programas da Educativa e online, 

estabelece conexões com outras instituições que a chamam para palestras, faz conexões com 

os ouvintes de suas palestras, faz conexões com a militância do Movimento da Luta 

Antimanicomial, com o movimento cultural da cidade, com outras instituições de direitos 

humanos, com a mídia. Ela se torna um referencial de fonte para os veículos de comunicação, 

faz conexões com os colegas que estão em tratamento mental na instituição em que se 

encontra como também com usuários de outras instituições psiquiátricas, pois transita mais 

facilmente entre eles, tornando-se reconhecida pelo projeto de comunicação. Faz conexões 

com os profissionais da saúde mental, estabelece uma relação de amizade com muitos 

funcionários, instaurando, inclusive, uma conexão diferenciada com a própria médica 

psiquiatra, a qual possui o telefone celular e a considera uma amiga. 

O efeito terapeutizante não está restrito às medicinas, mas, sim, às relações, no modo 

como a vida se produz, nas opções ético-políticas do que a vida significa para nós. A vida deve 

produzir vida no processo das relações que se fazem no cotidiano, que vão dando sentido à 

trajetória das pessoas. Quanto maiores as redes de conexão, maior plasticidade e sentido de 

vida podemos possuir. 
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Consultório invisível: reflexões sobre o setting 

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis7 

 

A trajetória dos estudantes de Psicologia muitas vezes se inicia com o sonho sobre 

“onde e como será o meu consultório”. Afinal, a função de psicoterapeuta tem mobilizado 

vários vestibulandos a buscar o curso de graduação em Psicologia.  

Ao refletir sobre este “lugar do Psicólogo” nos deparamos com uma série de questões 

relacionadas ao chamado setting. O qual implica em diferentes significados, tanto do ponto 

de vista material (local, frequência semanal, horário e honorários) quanto emocional, 

considerando não apenas as regras combinadas entre ambos - psicoterapeuta e paciente - 

mas também as trocas afetivas permeadas pelos fenômenos transferenciais e 

contratransferenciais. 

Migliavacca (2008), apresenta algumas importantes reflexões sobre o setting 

amparada nas ideias de autores clássicos tais como Freud e Bion, bem como Etchegoyen. 

Ressalta que o setting implica não apenas numa moldura, considerando o que ocorre no seu 

interior, mas também no estabelecimento das características do trabalho que será 

desenvolvido pela dupla paciente-psicoterapeuta. De acordo com a autora, o próprio Freud 

considerava que o esclarecimento dos acordos entre a dupla poderia proporcionar uma 

segurança maior relativa às interpretações realizadas quanto a possíveis transgressões que o 

paciente viesse a realizar. 

O método psicanalítico implica na possibilidade de um encontro terapêutico, 

permeado pela relação transferencial que se estabelece entre o par paciente-psicoterapeuta, 

na qual podem ser vivenciadas a expressão de emoções, pelo primeiro, bem como o 

acolhimento, a compreensão e a interpretação, por parte do segundo. 

Para que o acolhimento ocorra, algo precisa contê-lo, tal qual uma moldura “... que 

seja suficientemente clara, firme, consistente, rigorosa e flexível ao mesmo tempo” 

(Migliavacca, 2008), na qual seja viável a livre expressão dos conteúdos psíquicos de forma tal 

que possam ser examinados e interpretados. 

                                                      

7 Psicóloga, Profa. Dra. do eDepartamento de Psicologia e Psicanálise/CCB/UEL. bethtavaresreis@gmail.com 
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Verifica-se que o setting implica também numa postura, pois para exercer a sua função 

psicanalítica, o psicoterapeuta necessita respeitar as regras combinadas pelo par, acolher as 

angústias do paciente, respeitar o sigilo e funcionar de forma continente. Assim, é possível 

não apenas conter as emoções do paciente mas também auxiliá-lo a compreender o que se 

passa consigo mesmo. 

Ao exercer a sua função psicanalítica o psicoterapeuta precisa preservar o setting que 

inclui “um método, uma técnica e uma ética” (Migliavacca, 2008). Ainda segundo a autora: “é 

o setting, tanto em seus aspectos formais quanto na internalização que dele faz o clínico, que 

propicia o estabelecimento de uma relação que caminha no sentido de uma expansão mental 

que tende ao infinito.” 

Barros (2013) apresenta uma revisão de ideias sobre o setting considerando as 

contribuições de Freud, Firenze e Winnicott. Ressalta que o próprio Freud preconizava a 

posição simbólica do analista como mais importante do que os aspectos físicos do setting. 

Enquanto Firenze promoveu alterações na técnica no sentido de ampliar os limites da própria 

clínica e facilitar a livre expressão do paciente, para tanto utilizando da empatia e da 

capacidade do analista em ‘sentir com’ o paciente. Por outro lado, que Winnicott promovia 

alterações na sua forma de atender os pacientes que se encontravam muito regredidos. 

Na atualidade o psicólogo tem sido convocado a participar das equipes de saúde em 

diferentes contextos tais como Hospitais gerais, Unidades Básicas de saúde, CAPS, Médicos 

sem Fronteiras, Programas de Auxílio a Drogadictos, entre. Quais as condições encontradas 

pelos psicólogos ao adentrar a tais instituições?  

Acostumados às especificações do setting na clínica psicanalítica tradicional, no 

mínimo o psicólogo acaba por se sentir limitado e quase impossibilitado de realizar o seu 

trabalho. A reflexão sobre as possibilidades de atuação dos profissionais, fundamentadas na 

psicanálise, nos convoca a pensar sobre onde e como atuar, especialmente naqueles 

contextos onde o setting material tradicional não pode ser contemplado.  

Machado e Chatelard (2013) consideram que a função exercida pelo psicanalista é a 

mesma, tanto no consultório particular quanto no contexto hospitalar. Entretanto ressaltam 

algumas peculiaridades e dificuldades vivenciadas pelo profissional tais como: a falta de local 

específico para o atendimento, interrupção em função das interferências de médicos e 

enfermeiros, presença de profissionais, intercorrências e emergências que podem culminar 

até com a morte de um paciente ou familiar. Situações nas quais o psicólogo/psicanalista pode 
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se sentir impedido de realizar o seu trabalho, mas que por outro lado podem se caracterizar 

como circunstâncias onde a escuta e o acolhimento são imprescindíveis, caracterizando assim 

a extrema necessidade da sua atuação profissional.  

Ao ingressar nos serviços de Saúde Pública o psicólogo/psicanalista se depara com uma 

realidade dominada pela cultura médica, onde se busca a cura dos sintomas físicos 

vivenciados pelos usuários. De forma tal que abordar as questões emocionais ainda se 

constitui uma tarefa difícil de ser compreendida. Embora os Cadernos de Atenção Básica 

preconizem a necessidade de se avaliar e atender às demandas emocionais em alguns 

contextos, nem sempre o profissional da Psicologia está previsto nas equipes de saúde. E 

quando está, o seu “lugar” é algo ainda em fase de construção. 

Romanini e Roso (2012) analisam a relação entre psicanálise e instituição, 

especialmente no cuidado aos pacientes atendidos em CAPSad e enfatizam a possibilidade de 

os conhecimentos psicanalíticos enriquecerem os trabalhos desenvolvidos nas instituições, 

bem como os questionamentos provindos das instituições instigarem e incentivarem os 

psicanalistas a buscar novas formas para atender às demandas. 

Mas como fazer isso? Onde e como desenvolver o nosso ofício, especialmente quando 

o setting, materialmente falando, não pode ser contemplado. 

Neste momento, convido os presentes a refletir sobre as condições de trabalho 

encontradas em diferentes contextos: 

Hospital: atendimentos a pacientes que podem estar em quartos compartilhados por 

outros pacientes e/ou acompanhados por familiares. 

Unidades Básicas de Saúde: muitas vezes inexiste a “sala de psicologia” e os 

atendimentos são realizados em espaços compartilhados por outros pacientes e/ou 

profissionais. 

Nas instituições de ensino: englobando todas as faixas etárias desde os berçários, 

considerando que o nosso fazer pode englobar a escuta tanto dos estudantes quanto dos 

educadores que ali trabalham. 

Nos serviços de atendimento a drogadictos, onde muitas vezes os coordenadores de 

grupos são voluntários bem-intencionados, entretanto leigos em matéria de psicologia e 

psicanálise.  

De acordo com os autores já mencionados, além de outros tantos psicanalistas, o mais 

importante é a forma como o psicólogo/psicanalista se coloca possibilitando através da escuta 
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o acolhimento das angústias e sofrimentos tanto conscientes quanto aqueles denunciados 

através dos sintomas, decorrentes de aspectos inconscientes daquele a quem atendemos. 

Sendo assim, interessante é pensar no “setting invisível”, na medida em que 

precisamos estabelecer as condições minimamente necessárias para que possam ser 

preservados o método, a técnica e a ética tão necessárias ao nosso ofício e realizá-lo onde for 

possível. Não quero dizer que em nome da psicanálise podemos fazer qualquer coisa em 

qualquer lugar, mas que se não for possível atender ao paciente através da psicanálise 

tradicional, precisamos fazer outra coisa, amparados em seus preceitos. 

Gostaria de partilhar algumas vivências visando intuito de convocá-los à reflexão a 

partir de situações particulares. Por exemplo, ao acompanhar um familiar em internamento 

hospitalar. Como você se sente ao ver aquela pessoa sendo manipulada por diferentes 

profissionais, muitas vezes sem mencionar o porquê de todos aqueles procedimentos. 

Quantas e quantas vezes não se sente o desejo de indagar os cuidadores ou então falar a 

respeito do que está sendo vivenciado pelo paciente ou por você, seu acompanhante? 

Se houvesse ali um psicólogo de plantão, poderia colaborar para compreender o que 

se passava e minimizar as angústias. Mas e quando o psicólogo oferece a escuta e o paciente 

se recusa, o que fazer? Onde ficariam o método, a técnica e a ética? 

Nas UBS, o paciente pode passar por diferentes profissionais antes de chegar ao 

psicólogo, o qual muitas vezes é convocado a diagnosticar e imediatamente promover a 

retirada das angústias e demais sintomas do paciente e/ou da equipe de saúde. É possível? 

Como preservar a ética se muitas vezes aquele que encaminha, quer saber como foi 

diagnosticado e quais as soluções para o caso? Como lidar com as questões éticas, o sigilo?  

Ainda no campo da atenção básica, onde há uma grande demanda de casos a ser 

atendidos e a escassez de psicólogos? Será que simplesmente atender os pacientes em 

grupos, possibilita ampliar o índice de cuidados dos quais eles necessitam? E, quando for 

possível, onde e como realizá-lo. 

No atendimento por equipes multiprofissionais de saúde, muitas vezes evita-se a 

hierarquia entre os profissionais, preconizando a importância das relações horizontais entre 

os mesmos, com o intuito de aprimorar o bem-estar do paciente. Entretanto concordo com 

as ideias de Constantino, Silva, Brazileiro e Dias (2013) de que é “preciso entender que ser 

psicanalista não é ter um lugar predefinido, mas que se trata de um discurso e que a prática 

desse profissional depende do seu desejo em sustentar sua escuta e sua aposta em ato de 
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desejo em cada caso” (p. 29). Logo não basta estar presente na equipe multiprofissional, o 

profissional necessita estar bem preparado  

A partir de tais ideias, passo a refletir sobre situações vivenciadas por mim, como 

tutora em Unidades Básicas de Saúde, acompanhando residentes de Psicologia do programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher da UEL. Onde precisei funcionar por 

vezes como continente para as angústias vivenciadas pelas residentes de psicologia, que 

precisavam lidar com situações bem diferentes daquelas que imaginavam ser as ideais para 

atender aos usuários das UBS em suas diversas modalidades de sofrimento. Situações em que 

foi preciso repensar o setting material e auxiliar as residentes em aprimorar os aspectos 

subjetivos visando a manutenção do método, da técnica e especialmente a ética em seus 

atendimentos. Muitas vezes, o consultório parecia invisível, pois apesar de praticamente 

inexistente, buscava-se de alguma forma encontrar alternativas para que a escuta respeitosa 

e eficiente ocorresse tanto no atendimento individual quanto grupal.  

Em outro trabalho (Reis, 2014), tive a oportunidade não apenas de conhecer o 

sofrimento dos drogadictos e suas famílias, mas também constatar como o psicólogo, 

amparado na psicanálise, pode melhor compreender o funcionamento daqueles grupos de 

apoio e colaborar para minimizar sofrimento daquelas pessoas. Seja trabalhando como 

voluntário no programa ou até, quando necessário, encaminhando famílias como forma de 

complementar o acolhimento e a melhor compreensão do problema da drogadicção.  

Poderia continuar mencionando outros exemplos, mas o aspecto principal que desejo 

aqui ressaltar é que o consultório pode ser inexistente e o setting material ser invisível, mas a 

presença da nossa atenção verdadeira, observação metódica e sensível, além do acolhimento 

sincero, atenção flutuante e escuta criteriosa, contribuem de forma efetiva para que o setting 

subjetivo esteja presente e o atendimento fundamentado na psicanálise aconteça.  
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Altamira ou mira alta no desejo de andar-ilhar 

pelo território do outro 

Vivian Karina da Silva8 

 

Resumo: Este trabalho é a escrita de uma experiência de trabalho em saúde mental na 

Amazônia, de um projeto incialmente chamado “Refugiados de Belo Monte”, idealizado pela 

jornalista Eliane Brum e realizado com a temática: “Psicanálise em Situação de Vulnerabilidade 

Social: o caso Belo Monte”, por meio de um projeto da Universidade de São Paulo no 

departamento de Psicanálise e Teoria Social. Relata a vivência de dezoito psicanalistas em per-

curso sobre o contexto político, histórico e social, da população ribeirinha de Altamira/PA após 

a construção da hidrelétrica de Belo Monte. É uma fusão entre jornalismo crítico e um 

trabalho psicanalítico em saúde mental, que teve como objetivos a denúncia social de uma 

violência brutal cometida pelo estado + empresa privada Norte Energia e o cuidado em saúde 

mental da população ribeirinha atingida pela construção, como foi chamada a equipe que 

compôs essa experiência – a Clínica do Cuidado. Como pode caber o dispositivo da psicanálise 

em uma situação grave de risco social e em saúde? Como adentrar o território do outro, 

subjetivo e geográfico sem colonizá-lo? Quais os contextos históricos, culturais e ambientais 

que habitam e habitavam essa população do norte brasileiro? Quais os nomes dados pelos 

atores que vivenciaram esse trauma-experiência? Essas são algumas inquietações políticas 

que causaram desejo em movimento a fim de forasteirar os territórios de lá. O desejo do 

analista enquanto posição de vazio como motor da escuta da palavra do outro – o saber de si 

por quem narra a própria estória de vida – a despatologização do sofrimento humano, fora do 

DSM, dentro do discurso de cada-um-que-sofre-e-pode-se-nomear. 

Palavras-chave: psicanálise, vulnerabilidade, território, Amazônia. 
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A clínica como outra coisa: os nós no laço social  

Flávia Angelo Verceze9 

 

Resumo: O presente trabalho pretende apresentar uma experiência em construção de uma 

psicanálise extramuros. Partindo do entendimento lacaniano de que o sujeito se constitui pelo 

discurso, pela linguagem e laço social, este trabalho propõe uma clínica de associação livre 

poética. A aposta é a partir da escuta – dar espaço livre, buscando nada supor 

antecipadamente, uma vez que o trabalho de escuta é sempre no momento que acontece. O 

que vem da fala do outro só pode ser ouvisto depois da enunciação, o que configura um 

trabalho clínico independente do lugar físico, mas dependente do lugar do outro. Assim, como 

o menino Manuel de Barros, que gostava mais do vazio do que do cheio, a poesia aparece 

para dar vazão à letra – uma produção do vazio. Como parte do Projeto Psicanálise Clínica e 

Itinerante Laço Social, está buscando novas formas de cuidado e práticas clínicas, 

proporcionando o surgimento da fala e da escrita por meio da associação livre artística. Neste 

percurso as vivências foram de experiências de atendimentos e oficinas de leitura e criação 

poética de associação livre em vários espaços de Londrina e região, sendo que a escolha dos 

territórios foi feita em uma tentativa de ocupar politicamente espaços onde há algum tipo de 

violência, inclusive a praticada pelo Estado. Além disso, o trabalho é realizado sem a mediação 

do dinheiro, visto que para estes sujeitos o valor financeiro tem sentido de exclusão. Um 

destes territórios foi a Ocupação Flores do Campo onde foram realizados atendimentos 

clínicos e um grupo de mulheres, com momentos de escuta clínica e produções artísticas. 

Deste modo, tem sido possível observar como a proposta de um trabalho artístico, vinculado 

à regra fundamental da psicanálise, associe livremente, pode se apresentar como uma saída, 

permitindo a germinação das narrativas poéticas de cada um – a clínica como outra coisa. 

Palavras-chave: clínica; política; itinerante; poesia, psicanálise.  
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Existência, espaço, loucura: contribuições a uma 

psicologia fenomenológico-existencial da clínica 

extramuros 

Hernani Pereira dos Santos10 

 

A fenomenologia é a ciência dos fenômenos. Mas, os fenômenos estudados pela 

fenomenologia não são os fenômenos “naturais”, científicos ou do senso comum, isto é, 

aqueles que são objetivos ou tematizados. A fenomenologia, na tradição de Husserl, interessa-

se pelos fenômenos enquanto vivências imanentes à consciência e pelo sentido pelo qual 

estes fenômenos se apresentam e se constituem. A fenomenologia é, nesta direção, a 

gramática e a semântica do sentido pelo qual nós nos relacionamos com os diversos 

fenômenos concebidos enquanto imanentes. Para tanto, um método adequado àquilo que 

não é objetivo e não é tematizado se faz necessário. 

O método fenomenológico exige do investigador uma mudança radical de atitude. 

Exige-se o abandono da “atitude natural”, pela qual nós apreendemos de maneira espontânea 

os objetos de nossa vivência como realidades objetivas e independentes de seu sentido vivido, 

através da colocação entre parênteses desta crença objetiva de que o mundo existe antes de 

qualquer coisa (Leroy-Viémon, 2008). Com isso, chega-se ao fenômeno enquanto uma “forma 

em formação” (Leroy-Viémon, 2008: 209). A partir deste princípio, é possível elaborar toda 

uma gramática da diversidade de fenômenos, articulando-os conceitualmente em “ontologias 

regionais”, dentre as quais encontramos a própria psicologia, como gramática e semântica dos 

fenômenos de nosso ser psíquico (Dastur & Cabestan, 2015).  

Entendendo que a formulação de uma ontologia regional referida à pessoa humana 

exige a consolidação de uma antropologia profundamente ligada a uma investigação 

ontológica, Heidegger propôs uma analítica do ser do homem mantendo uma postura crítica 

com relação aos fundamentos da psicologia (Dastur & Cabestan, 2015). Propôs a 

Daseinsanalyse como estudo da estrutura de nosso ser, entendido, então, como “ser-aí” 

                                                      

10 Docente do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Campus Londrina. Contato: 
henrani.santos@pucpr.br. 
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(Dasein). Com este com este termo, o autor indica a estrutura originária deste ser que somos, 

cuja textura está imbricada tanto em um horizonte de possibilidades concretas e materiais, 

históricas e culturais, ao qual dá-se o nome de “mundo” (Casanova, 2015), quanto em uma 

série de outros vetores, que implicam os outros, a nossa compreensão, o discurso, os nossos 

humores etc. A Daseinsanalyse se coloca contra a reificação do homem. 

Nesta incursão, eu gostaria de esclarecer, a partir de um viés daseinsanalítico, e com o 

intuito de avançar uma psicologia fenomenológico-existencial da clínica extramuros, a textura 

existencial de como nós nos relacionamos com o espaço (através do que chamarei de 

“habitar” e de “territorializar”) e, na sequência, abordar algumas formas de existência que 

servem de contraexemplo à plataforma cotidiana de habitar e de territorializar e, por fim, 

pensar a clínica não como espaço, e sim como posição, ou seja, como atitude. 

Do ponto de vista da Daseinsanalyse, o nosso ser não é, à maneira da psicologia 

moderna, mens ou substância pensante, nem qualquer outra substância que tenha 

determinações cognitivas ou morais (“animal racional”, por exemplo), nem um mero 

equipamento biológico cujas ações seriam mecanicamente causadas. Antes, a descrição 

fenomenológica da pessoa coloca em cena um poder-ser e uma abertura tríplice11 àquilo que 

se mostra. Deste ponto de vista, e com maior ênfase no vetor relacional, o nosso ser pode ser 

entendido como uma dialética entre esta abertura que se relaciona consigo mesma e tudo 

aquilo que está já-aí, posto (cf. Töpfer, 2013). Em outros termos, ser-aí é a dialética entre o 

posicionar-se, o “ser”, e a (pré-)posição, o “aí”. E é nesta dialética que encontraremos uma 

releitura da própria noção de “fenômeno psíquico” e que pretende destronar o primado da 

substância, da modernidade filosófica, em virtude do qual pensamos o psíquico como 

“substância pensante” (Critelli, 1996). 

 Reconhecemos uma tensão originária na estrutura de nosso ser e que tem de ver, 

justamente, com a sua possibilidade de habitar (que é derivada do modus “ser-em” do 

existencial “ser-no-mundo”), de desenvolver uma relação com o espaço (Saramago, 2011). 

Esta tensão se dá entre, por um lado, a dinâmica “ekstática” do habitar, do hábito e do 

habitual, que fornece a cada ser-aí singular uma segurança ontológica; e, por outro lado, o 

não habitável, o inabitual e o não-familiar, isso que angustia. Ora, a nossa existência consiste 

em um movimento de transcendência, de dirigir-se sempre adiante e para fora, em sentido 

                                                      

11 Entre os três existenciais básicos: (1) disposição afetiva (Stimmung), (2) compreensão e (3) discurso (Rede). 
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espaço-temporal. Esta é a dimensão ekstática do habitar, de tal forma que o nosso 

comportamento de habitar implica, também, um sentimento de não estar em casa, de ser 

atravessado constantemente pela possibilidade de exílio. Por isso, estamos sempre lançados 

para fora da esfera de intimidade e de proteção, estamos sempre expostos à fragilidade, à 

finitude e ao estranho (Umheimlichkeit), que apontam para a nossa impermanência e para o 

nosso “desenraizamento”.  

A noção existencial de “autenticidade” só faz sentido contra este fundo que é a tensão 

entre a segurança e a insegurança: a autenticidade e a inautenticidade podem ser lidas, 

supomos, como referidas ao conflito entre o posicionar-se, buscar “ser si mesmo”, apropriar-

se de suas próprias possibilidades, e o estar posicionado, imerso no “impessoal” e na 

“decadência” (cf. Cabestan, 2005). O habitar é um produto tardio de nosso desenraizamento 

e pode ser vivido de maneira própria ou imprópria. Pode ser vivido impropriamente como 

uma “habitação”, ou seja, como uma segurança ou autodefesa (expressa em termos de 

condutas “cristalizadas” e de valores, percepções e pensamentos “imutáveis”) contra toda 

sorte de desestabilização (cf. Fuchs, 2013). Ora, a inautenticidade é uma identificação 

totalmente provisória e ontologicamente infundada do ser-aí com aquilo que é o seu “aí” 

impróprio, com os papeis sociais, com as “máscaras” (cf. Cabestan, 2010). Vivido de maneira 

autêntica, por outro lado, o habitar incorpora a transitoriedade da vida e a possibilidade de 

apropriação de uma vida singular e não subsumida a um todo presuntivo que é a 

“impessoalidade”. 

Na compreensão fenomenológico-existencial do habitar, o espaço é uma dimensão 

fundamental. Mas é preciso compreender o espaço não de acordo com a metafísica moderna: 

não como algo exterior ao homem; e, paralelamente, o ser do homem, relacionando-se com 

ele, como o “interior” a representar as coisas externas. Na metafísica moderna, instaura-se, 

pois, esta oposição entre o interior do espaço mental, a res cogitans, que armazenaria, em si, 

os conteúdos das representações, e o exterior do espaço das coisas, a res extensa. Concebido 

de maneira existencial, o homem não é este ser inerte e que se contrapõe ao espaço por 

possuir interioridade, mas é aquele que habita e que, por isto, tem uma relação com o espaço. 

Deste ponto de vista, ter uma relação com o espaço é possuir coisas diantes de si, dispostas 

ou já-postas, “aí”, as quais se mostram para o nosso ser em sua “abertura”. Ser-aí é estar 

relacionado com isto que está aí e que se espacializa justamente por conta da possibilidade 

desta relação. 
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Nosso ser é, portanto, um ser que habita e que, por isto, se espacializa em função de 

seu poder-ser. Isso significa dizer que a relação que uma pessoa possui com o espaço é uma 

parte fundada sobre a maneira como se estrutura o seu projeto existencial, que é fundante. 

O sentido sobre o qual se organizam as ações e as relações de uma pessoa – inclusive a 

espacialização – ocorrem de forma a englobar o presente, o passado e o futuro, assim estando 

em relação de dependência tanto com os sentidos sedimentados na história pessoal e na 

história coletiva quanto com as possibilidades de doação de sentido que estão dadas aqui-e-

agora quanto das que são apenas possíveis, mas com as quais conto mesmo assim. Além disso, 

esta organização temporal da experiência subjetiva é global e contextual (Storolow & Atwood, 

1984).  

O espaço geográfico é apenas um subproduto tardio desta situação existencial e que 

dela se aparta apenas através de determinadas estratégias analíticas e discursivas, pelas quais 

o “aí” se torna algo objetivo e externo ao ser-aí. Em nível pré-teórico, a fenomenologia 

existencial aponta, pelo contrário, que não há diferença relevante entre o espaço físico e o 

subjetivo, desde que sejam mantidas as tensões originárias entre o posicionar-se e o “já-

posto” (com o qual posso me familiarizar ou estranhar) e entre a habitação e a angústia. Disso, 

podemos extrair algumas consequências: (1) o meu ser é essencialmente espacial, além de 

temporal, e se estende e integra aos diversos espaços com os quais se conecta; (2) o espaço 

vivido é essencialmente relacional e só é significativo quando integrado ao projeto do ser-aí, 

tanto em nível individual quanto em nível coletivo; (3) como tal, o espaço vivido não é apenas 

uma reflexão sobre a extensão, mas uma totalidade concreta que integra a temporalidade, a 

gestualidade e os ritmos da existência (Englebert & Gauthier, 2011); e (4) esta dimensão de 

nossa existência diz respeito ao habitar e que, por sua vez, diz respeito ao habitar em relação 

ao corpo (si mesmo), ao tempo e espaço e às relações que mantenho com os outros 

(alteridade).  

É impossível compreender as formas de existência sem recorrer a esta compreensão 

ontológica de nosso ser como um ser temporalizante, espacializante, corporalizante e 

socializante. Como contraexemplo paradigmático desta significação existencial do espaço, 

podemos citar todos aqueles que vivem uma forma de habitação e de conexão com a cidade 

e com o “comum” que Foucault denominou de “heterotopias”. Os mútuos estranhamentos e 

a desconexão entre os diferentes lugares de uma cidade é algo interessante de ser notado e 

sublinhado a este respeito. As estruturas do que está “já-posto” determinam as possibilidades 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 48 

de significação do poder-ser de todo ser-aí, como vimos, mas, neste caso, para este outro ser-

aí, o habitante da margem, esta estrutura, familiar e silenciosa para a maior parte dos que 

vivem no eixo médio da cotidianidade, manifesta-se de maneira ainda mais pungente. 

Normalmente, esta margem significa, para o cidadão mediano, a margem daquilo que se pode 

ver e pensar, daquilo que se pode considerar como desejado ou digno de apreço, daquilo que 

se pode considerar válido ou ético, daquilo que, em suma, pode-se incluir no próprio mundo.  

Em particular, uma ilustração breve de nosso argumento pode ser encontrada na 

análise daquela forma particular de existência que se chama, na literatura psicológica e 

psiquiátrica, de “o louco de rua” (Bento, 2000; Ferraz, 2000; Graeff, 2012). O seu ser é o seu 

corpo marginal e é o seu território também marginal. Existencialmente falando, o seu ser-aí é 

o ser que é triplamente excomungado: (1) do vínculo afetivo-social da cidade (o ethos) (Graeff, 

2012); (2) do vínculo afetivo-social da realidade comunal, isto é, o “senso comum” – 

Blankenburg (apud Englebert & Gauthier, 2011) fala da “perda da evidência natural” ou do 

“senso comum”, no sentido da perda da capacidade de uma conexão pré-reflexiva com a 

realidade pragmática da vida comum dos homens; e (3) da possibilidade de vincular-se a seu 

próprio corpo e a seu próprio ser-aí como um todo (Agneray, Loget & Chaperot, 2015). 

Excêntrico por excelência, ele só pode optar pelas possibilidades que lhe restaram: ver-se 

como o “estranho”, pelos olhos de Outrem, e habitar o único lugar possível, que é o do 

trânsito, dos transeuntes e dos andarilhos, o lugar em que nada se fixa. Importa esta dupla 

dinâmica do espaço que ele habita e que nele habita também, dinâmica entre os ritmos do 

sujeito que “territorializa”, habita, e dos ritmos investidos ou impostos pelo próprio território 

(Englebert & Gauthier, 2011: 560).  

Conforme a análise de Agneray, Loget e Chaperot (2015), esquizofrênico é aquele que 

sofre com a própria impossibilidade do habitar. É possível ler as manifestações 

psicopatológicas e o sofrimento psíquico em sua conexão íntima com o corpo, visto que a 

fenomenologia é sempre direcionada à subjetividade como uma unidade psicossomática 

(Grenouilloux, 2002). A esquizofrenia, como “perda da evidência natural”, demonstra a 

problemática mais aguda com relação à corporeidade (Englebert & Gauthier, 2011). O corpo 

manifesta aquilo que sou através do sentimento que tenho de eu mesmo e o manifesta para 

o outro, como “corpo-para-o-outro”, visível (cf. Tatossian, 2012). Para Englebert e Gauthier 

(2011), o esquizofrênico sofre do “corpo comum”, ou seja, de sua capacidade de territorializar, 

na integração de seu próprio corpo e aquele do outro em um espaço comum. A esquizofrenia 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 49 

faz do mundo do esquizofrênico um mundo sem território, de seu poder-ser um vetor sem 

fronteira. É isso o que permite uma “abordagem topoanalítica”, que se dedicaria ao “estudo 

do espaço habitado que deve ser, ao mesmo tempo, diacrônico, sincrônico e projetivo” 

(Englebert & Gauthier, 2011, p. 562).  

Diante do exposto, podemos nos perguntar sobre a estrutura do habitar que é 

proporcionada pelo setting clínico. Sabe-se que a palavra inglesa “setting” vem de um verbo 

com raízes no protogermânico “Stehl”, que significa “colocar”, “posicionar” ou “dispor” 

alguma coisa. Normalmente, espera-se que o setting clínico seja um espaço onde vai emergir 

uma demanda do paciente e onde a inscrição temporal poderá se organizar (Englebert & 

Gauthier, 2011). O “aí” de terapeuta e paciente organiza uma experiência. Porém, e quanto 

aos sujeitos que não escolheram os seus lugares e que, por isso, buscam se exprimir em um 

lugar “desterritorializado”? Trabalhando com o discurso autobiográfico, que é uma forma de 

organização temporal da experiência, a clínica está já estruturada em termos espaciais, mas 

de um espaço que é muito mais vivido do que ordenado por muros ou paredes.  

Na clínica fenomenológico-existencial, este é o espaço da “nostridade”. O que é 

próprio do encontro existencial não é o espaço, no sentido daquilo que está posto, mas é 

aquilo que, neste “entre-dois”, tem lugar, acontece; ou seja, trata-se do favorecimento de um 

posicionar-se, em detrimento de todo “estar posicionado”. Mais ainda, trata-se de favorecer 

um posicionar-se autêntico (Cabestan, 2010). Para isto, é necessário conceber o “setting” 

como “espaço tímico performativo” (Leroy-Viémon, 2008, p. 221), intersubjetivo e pré-

reflexivo, onde “têm lugar” experiências espontâneas que podem ser conceitualmente fixadas 

em termos de (1) uma “dinâmica ‘de contato’”, (2) uma “economia ‘da hospitalidade’” e (3) 

uma “tópica ‘do coração’”, isto é, do espaço tímico, orientado por uma tonalidade afetiva de 

base. Trata-se de permitir a criação de um mínimo contato afetivo, de “tecer um corpo 

comum” (Englebert & Gauthier, 2011: 563). Sobretudo nas psicoses, isto é importante porque 

se trata de indivíduos que perderam, justamente, o sentimento de comunidade, de partilhar 

o sentido e a intuição, tendo perdido o acordo relacional e as convenções sociais implícitas. 
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O acompanhamento terapêutico e a prática do 

analista do comportamento 

Victor Hugo Bassetto12 

 

Resumo: O papel do acompanhante terapêutico (AT) teve como marco histórico, dois 

acontecimentos importantes: o movimento antipsiquiátrico, que foi uma forma de contestar 

o tratamento psiquiátrico oferecido nas instituições e estruturar novas construções do que 

era proposto até então; e a modificação de comportamento, o primeiro formato de aplicação 

em seres humanos do conhecimento construído pela análise experimental do 

comportamento. No Brasil, a aplicação clínica deste conhecimento inicia-se em 1969, e desde 

então, um formato brasileiro de atuação clínica veio sendo construído, chamado de Terapia 

analítico-comportamental. A atuação do AT tomou o mesmo rumo, novos formatos foram 

sendo construídos, podendo hoje o atendimento extra consultório ser confundido com o 

acompanhamento terapêutico. O AT é um profissional que, segundo a literatura, está 

subordinado a um outro profissional responsável pelo caso a ser acompanhado, sendo este 

quem elaborará as análises e estruturará as intervenções que serão propostas para o caso e 

seguidas pelo AT; já o atendimento extra consultório pode ser realizado pelo próprio 

terapeuta. O objetivo deste trabalho é diferenciar estas atuações, trazendo fatores históricos 

importantes para a construção deste formato de atuação e apresentar como ilustração o caso 

de uma criança de quatro anos, encaminhada a terapia pela escola por se comportar de forma 

inadequada dentro da sala de aula. Após a análise do caso apresentada pela psicóloga 

responsável, um AT foi inserido para fazer observações e executar as intervenções propostas 

pela psicóloga do caso. Realizadas as intervenções junto ao AT, a criança começou a emitir 

comportamentos socialmente adequados dentro da sala de aula que foram sendo 

generalizados conforme as alterações ambientais propostas pela psicóloga junto aos pais e 

responsáveis pela criança foram sendo realizadas. 

Palavras-chave: acompanhamento terapêutico; análise do comportamento; terapia analítico-

comportamental.  
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Re-vendo a clínica: por uma psicologia para além 

das paredes  

Helton Marculino de Souza13 

 

Resumo: A proposta da Psicologia Arquetípica é voltada ao que James Hillman denomina de 

“Re-ver”, ou seja, “ver-através”, trata-se de considerar sempre o metafórico no literal. 

Exemplos desse posicionamento são encontrados nas obras de Hillman como: Cidade e Alma 

e O pensamento do coração e a alma no mundo. Hillman apresenta a importância do resgate 

do conceito de anima mundi, com intuito de voltar o olhar para alma do mundo, ou seja, 

considerar que há imagem em cada coisa que se apresenta, sendo assim, passível de 

imaginação. Compreender o mundo como almado nos possibilita outra interação com as 

questões da vida, tratando-se de um olhar para as expressões do mudo com a sensibilidade 

da escuta terapêutica de um analista para com seu paciente, no qual escuta-se o sintoma ao 

invés de buscar eliminá-lo. Aproxima-se a proposta da imaginação ativa utilizada por Jung, 

porém a atitude é em relação a todas as imagens que se apresentam no mundo. É olhar o 

lugar do açúcar nos afetos, seja na alegria de um presente ou no amparo de um copo de água 

com açúcar, como sugere Barcellos, e permitir-se interagir com os transtornos alimentares, 

por exemplo, sem patologizá-los. É olhar dados de alcoolismo de uma cidade e escutar o barril 

de cachaça que recebe as pessoas na entrada de restaurantes. É olhar o outdoor digital como 

um robô que nos entrega panfletos no semáforo. A Psicologia Arquetípica é, assim, uma 

psicologia das imagens, tanto no que diz respeito ao conceito de imagem como fenômeno 

quanto da capacidade imaginal, de permitir abrir-se aos afetos provocados por ela, ou seja, 

fazer alma. 

Palavras-chave: psicologia arquetípica; James Hillman; imagem. 

  

                                                      

13 Psicólogo, Especialista em Psicologia Analítica Junguiana pela UNICAMP e em Saúde Mental pela UEL, membro 
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A atuação do psicólogo no âmbito da Assistência 

Social: relato de experiência profissional no 

atendimento a adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco social  

Natália Batista Rosa14 

Maria Lucia da Silva Lopes15 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando-se a recente inserção dos psicólogos nas políticas públicas, o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) apresenta algumas diretrizes para nortear a atuação destes 

profissionais em áreas tidas como emergentes, tal qual a Assistência Social. No que concerne 

ao trabalho do psicólogo, especificamente no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o 

CFP refere a atuação junto aos serviços de Proteção Social Básica (PSB), realizados no Centro 

de Referência em Assistência Social  (CRAS) e de Proteção Social Especializada (PSE), de média 

e alta complexidade, realizados principalmente no Centro de Referência Especializada em 

Assistência Social (CREAS). Neste âmbito, o exercício profissional do psicólogo, também, inclui 

o trabalho em projetos sociais de educação e trabalho direcionado a crianças, adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade e risco social.  

Em 2004, houve o processo de institucionalização da Psicologia nos serviços de 

proteção social, uma vez que o psicólogo foi requisitado oficialmente a constituir as equipes 

de referência (Butture, 2012). Assim, em 2011, o psicólogo foi convocado, juntamente com o 

profissional de Serviço Social, a compor obrigatoriamente as equipes de referência de PSB e 

de PSE (Butture, 2012). Desde então, observa-se que trabalhos científicos têm sido produzidos 

com base nas experiências de psicólogos atuando nas políticas públicas de Assistência Social, 

os quais discutem e refletem acerca da prática profissional, além de realizarem diversos 

questionamentos. No entanto, é relevante destacar que a literatura a respeito do tema 

pesquisado não é vasta, considerando-se o caráter recente da inserção de psicólogos em tal 
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área. Deste modo, pode-se observar que uma maior integração dos profissionais da Psicologia 

foi proposta no cenário da Assistência Social, contudo, o lugar do psicólogo na Assistência 

Social ainda se encontra em construção.  

Ressalta-se que a discussão sobre a atuação do psicólogo nas políticas públicas de 

Assistência Social demanda a problematização e a análise contextualizada da inserção da 

profissão na área, bem como suas respectivas implicações. Desta forma, o presente estudo 

objetivou identificar, na literatura, a atuação do psicólogo na Assistência Social, assim como 

relatar a experiência profissional da pesquisadora enquanto psicóloga de um projeto social 

voltado ao atendimento de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco 

social. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo Revisão Bibliográfica. A Pesquisa Bibliográfica 

baseia-se na análise da literatura já publicada, visando a construção de uma base conceitual 

do conhecimento disponível, de modo organizado e sistematizado. Busca-se abordagens, 

teorias e estudos que possibilitem a compreensão do fenômeno a partir de múltiplos aspectos 

(Biazin, 2013). Para realizar o levantamento bibliográfico, utilizou-se como recurso a busca em 

bases de dados como Bireme, Scielo e PePSIC, periódicos e livros. O critério de inclusão 

empregado foi que o material estivesse em Língua Portuguesa, além de ter sido publicado nos 

últimos 15 anos. As seguintes palavras-chave foram usadas de forma combinada: Psicologia e 

Assistência Social; atuação do psicólogo; e, políticas públicas.  

Após leitura e análise do material bibliográfico, foram descritas as atuações de 

psicólogos nos serviços da Assistência Social (nos CRAS, CREAS e em projetos sociais de 

trabalho e educação). Além disso, foi realizado o relato de experiência profissional da 

pesquisadora, enquanto psicóloga de um projeto social no município de Londrina (PR). O 

relato trouxe a descrição de situações vivenciadas durante o período de permanência da 

psicóloga no projeto social atendendo a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 

e risco social. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A atuação do psicólogo na Assistência Social 

A partir do final da década de 80, iniciaram-se diversos movimentos de transformação 

no panorama sócio-histórico do país, o que culminou na adoção do compromisso social como 

lema norteador do trabalho dos psicólogos; com isso, diversas foram as ações realizadas por 

psicólogos e entidades da Psicologia em prol da construção de práticas compromissadas com 

a realidade social brasileira (Conselho Federal de Psicologia & Conselho Federal de Serviço 

Social, 2007). Progressivamente, a presença da classe profissional nos espaços públicos vem 

aumentando, principalmente no poder público e em ONGs.  

O SUAS se organiza em dois níveis de proteção: a Proteção Social Básica (PSB) e a 

Proteção Social Especial (PSE). Os serviços da PSB são definidos como responsáveis pelas ações 

de vigilância social e prevenção de situações de risco, através do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 

(Brasil, 2009). Estes serviços são realizados no CRAS, agregando vários programas entre os 

quais destaca-se, o Programa Bolsa Família, o Programa de Atenção Integral às Famílias e o 

Benefício de Prestação Continuada. O CRAS constitui-se por equipes formadas, 

prioritariamente, por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, os quais devem atuar frente 

às situações de vulnerabilidade em que se encontram as famílias participantes dos programas 

ofertados, de modo a fortificar os vínculos sociais e comunitários destas (Oliveira, Dantas, 

Solon & Amorim, 2011). 

Oliveira et al. (2011) analisaram atividades de psicólogos previstas para serem 

realizadas nos CRAS, além de algumas não previstas, mas que têm sido desenvolvidas. 

Ressaltando a realização de atividades de acompanhamento psicossocial (base das ações dos 

CRAS) e acolhimento, as quais são, no geral, desenvolvidas pelos psicólogos. Os autores 

também citam: os acompanhamentos especializados, atividades clínicas, capacitação dos 

profissionais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o cadastramento em 

programas da Assistência Social. Apontando que as atividades clínicas (compreendendo os 

aconselhamentos/atendimentos psicológicos, aplicação de testes e ludoterapia, com 

crianças), são exclusivamente realizadas por psicólogos, enquanto as demais são 

desenvolvidas de forma compartilhada com outros profissionais.  

Silva e Corgozinho (2011) explicam ser imprescindível dar ênfase sobre a prática do 

psicólogo, ou seja, há necessidade de se sobrepor, na academia, a relação entre as teorias 
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estudadas e o exercício de suas funções – considerando-se impossível implantar uma política 

pública de qualidade sem trabalhadores estáveis e qualificados. Os autores constatam que o 

profissional seguro teoricamente de sua atuação poderá delimitar melhor o seu trabalho, 

dando respaldo para que se consiga distinguir seus afazeres dos outros profissionais em uma 

equipe trans, multi ou interprofissional, como ocorre com o profissional de Psicologia no 

CRAS. 

A PSE, por outro lado, destina-se a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal 

ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados devido à violência física ou 

psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, rompimento ou fragilização de vínculos, 

bem como o afastamento do convívio familiar por aplicação de medidas (CFP, 2013). As 

atividades da PSE são diferenciadas de acordo com níveis de complexidade (média ou alta) e 

conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou família, desenvolvendo-se por meio de 

programas, projetos e serviços especializados de caráter continuado, de modo a propiciar a 

potencialização de recursos visando à superação e prevenção do agravamento de situações 

de risco (Brasil, 2011). Assim, os casos que implicam em violação de direitos são encaminhados 

aos programas e serviços que correspondem à PSE, a qual é composta basicamente por CREAS 

e Unidades de Acolhimento Institucional (CFP, 2008).  

As equipes técnicas dos CREAS configuram-se, essencialmente, por assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos, advogados e profissionais de outras categorias, como sociólogos, 

administradores, terapeutas ocupacionais, dentre outros (Macedo et. al, 2011). 

Considerando-se que as situações acompanhadas pelo CREAS são permeadas por tensões 

familiares e comunitárias, o que pode ter como consequência a fragilização ou até mesmo 

rupturas de vinculações, o desempenho do papel do CREAS exige, dessa maneira, o 

desenvolvimento de intervenções complexas e singulares, as quais demandam 

conhecimentos e habilidades técnicas específicas por parte da equipe e ações integradas com 

a rede (Brasil, 2011). 

Alguns dos objetivos da atenção ofertada pelos serviços desempenhados no CREAS 

são: o fortalecimento da função protetiva da família; a construção de possibilidades de 

mudança e transformação em padrões de relacionamento familiares e comunitários com 

violação de direitos; a potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e 

a reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social; o 

empoderamento e a autonomia; e, a prevenção de agravamentos e da institucionalização 
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(Brasil, 2011). Destaca-se que, no CREAS, a atuação do psicólogo não deve ser direcionada ao 

atendimento psicoterapêutico, mas psicossocial. O vínculo estabelecido não pode ter uma 

perspectiva individualizante, mas deverá ser construído a partir da história de vida dos 

usuários, conforme seu contexto social. Os efeitos terapêuticos do trabalho efetuado pelo 

psicólogo podem ser alcançados com diversas atividades, como a realização de grupos 

psicossociais, o acolhimento, a inclusão em novas sociabilidades, o retorno à escola e o apoio 

financeiro ou material (CFP, 2013).  

Neste sentido, Senra e Guzzo (2012) apontam a necessidade de formação apropriada 

para intervir na realidade social aos psicólogos inseridos nas políticas públicas – isto é, 

embasamento histórico, cultural e político que lhes capacitem a realizar análises críticas – 

além de ações visando ao aprimoramento do trabalho em equipe. Segundo os autores 

referidos, a atuação do psicólogo na Assistência Social traz desafios que transpassam a 

atuação técnica (abordagens e metodologias psicológicas), pois se configura por contradições 

e tensões na articulação entre as diferentes categorias profissionais, suas práticas e a 

instituição pública. 

 

A atuação do psicólogo em projetos sociais: relato de experiência 

No Brasil, os projetos sociais apareceram com maior relevo no cenário das práticas 

educativas, a partir da década de 90. Foram implantados por entidades do Terceiro Setor, 

caracterizando-se como ONGs, associações comunitárias, fundações ou entidades 

filantrópicas. Atualmente, as áreas temáticas de grande interesse para essas organizações são 

problemáticas sociais, como violência contra crianças, jovens e mulheres. Esses programas 

são dirigidos às camadas populares e apresentam em seu discurso a finalidade de afetar 

crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social (Fernandes 

et al., 2006).  

Realizando o questionamento acerca de qual é o papel do psicólogo em projetos 

sociais de educação e trabalho, Eidelwein (2005) afirma que a Psicologia caminha na direção 

da promoção de saúde mental ao potencializar espaços de escuta e expressão de ideias e 

desejos, com visão crítica frente às determinações socioculturais, de modo a instaurar ações 

que contribuam para o autoconhecimento e o estabelecimento de vínculos. A autora expõe 

que a formação do psicólogo para atuar em projetos sociais de educação e trabalho é 

deficitária em relação ao grande número de demandas psicossociais geradas. Portanto, faz-se 
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necessário que a Psicologia se aproxime de outras áreas do saber para realizar análises mais 

complexas da realidade, por meio da participação de atividades em equipes multi e 

interdisciplinares; tendo como proposta construir novos conhecimentos psicológicos que 

emergem do trabalho em vários lugares, distintos dos tradicionais inclusive, como os projetos 

sociais (Eidelwein, 2005). 

A produção do relato de experiência da pesquisadora teve como objetivo ilustrar a 

atuação do psicólogo nas políticas públicas de Assistência Social no Brasil, especificamente em 

um projeto social de educação e trabalho, atendendo a adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco social. Entre as principais atividades desenvolvidas pela psicóloga no 

projeto social, pode-se citar: realização de grupos com adolescentes e jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa; atendimento individual aos adolescentes, jovens e 

suas famílias; articulação com a rede socioassistencial e intersetorial do município; busca 

ativa; visitas domiciliares e territorialização; supervisão de atividades socioeducativas junto 

aos educadores sociais; e, elaboração de relatórios técnicos e prontuários.  

O relato de experiência revelou que a precariedade de recursos materiais e humanos 

conduz a desgaste emocional e sobrecarga por acúmulo de funções, no que concerne ao 

trabalho das equipes. Outro aspecto observado foi a formação de vínculo psicoterapêutico 

com os adolescentes e jovens, fundamental para o desenvolvimento de intervenções 

direcionadas à reflexão e discussão das construções sociais vivenciadas (individual e 

coletivamente) pelos participantes, em um processo contínuo de crítica e ressignificação do 

cotidiano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao ser convocado a atender demandas psicossociais em contextos que não se 

assemelham ao clínico tradicional, constata-se que o psicólogo se depara com diversas 

dificuldades e possibilidades, deste modo, emergem diversos questionamentos e 

inquietações referentes ao manejo técnico e ético profissional. Os quais são imprescindíveis 

no processo de (re)construção instaurado atualmente em busca de criar novas práticas 

psicológicas, especificamente, junto aos indivíduos e grupos sociais assistidos pelas políticas 

públicas de Assistência Social no Brasil. 
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A importância da contratransferência enquanto 

ferramenta do terapeuta para atendimentos em 

serviço escola de psicologia: relato de experiências  

Gabriel Candido Paiva16 

Maíra Bonafé Sei17 

 

Resumo: A gradual disseminação da clínica psicanalítica em diferentes ambientes aos quais 

havia sido inicialmente proposta acarretou em mudanças teóricas e práticas exigidas pelos 

diferentes contextos nos quais foi inserida. Há autores contemporâneos a Freud que apontam 

para a importância das repercussões que o encontro psicanalítico acarreta para o inconsciente 

do terapeuta. Além da clássica e principal ferramenta do psicanalista, a transferência, 

observou-se a existência também da contratransferência. Trata-se do resultado deste 

encontro singular entre terapeuta e paciente, pois os conteúdos levantados pelo paciente 

influenciam, concomitamente, o terapeuta, tendo este consciência ou não acerca disso. Tendo 

em vista este panorama, objetiva-se realizar um estudo teórico-clínico por meio da discussão 

acerca da contratransferência na psicoterapia psicanalítica realizada em serviços-escola de 

Psicologia. Neste sentido, a partir de relatos de experiências do autor, compreendeu-se a 

importância que a análise constante da contratransferência possui enquanto ferramenta de 

trabalho neste contexto. Procura-se sublinhar a importância da análise pessoal do terapeuta 

e da análise dos sentimentos contratransferenciais que surgem inevitavelmente em sessão, 

sendo estes guias para ampliação do entendimento do material trazido pelo paciente. 

Observa-se, por meio da experiência clínica em questão, que as supervisões clínicas 

funcionam, na prática da psicanálise no cenário da universidade, como suporte para constante 

revisitação desses conteúdos, auxiliando o profissional em formação a atentar-se para as 

possíveis questões que deixa de levantar para o paciente por resistências pessoais. Considera-

se, por fim, que o trabalho formativo realizado na graduação deve ser primordial para a 

construção de um pensamento clínico mais aprimorado e mais atravessado pela humanização 
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do terapeuta, enquanto ser humano na relação transferencial, o qual também é afetado pelo 

paciente, mas necessita separar tais conteúdos a fim de que se torne possível a realização do 

trabalho clínico. 

Palavras-chave: contratransferência; psicanálise na universidade; psicoterapia de base 

psicanalítica; relato de experiência; atendimentos em serviço escola de Psicologia. 

 

INTRODUÇÃO 

Os efeitos das relações terapêuticas que são observados no contexto clínico para quem 

se submete a aprender e praticar a Psicanálise convidam o terapeuta a investigar, 

constantemente, seus próprios conteúdos pessoais. Por isso, desde Freud (1912/1996), a 

análise pessoal é altamente recomendada. Tais fenômenos decorrentes desses efeitos foram 

teorizados e denominados de conceitos clínicos, sendo estes norteadores para o 

entendimento do funcionamento de uma relação terapêutica. 

O conceito clínico explorado neste trabalho refere-se exclusivamente à 

contratransferência. Define-se contratransferência como as reações causadas no terapeuta 

por causa do encontro singular com seu paciente, tal como no paciente estabelece-se uma 

transferência de conteúdos de relações anteriores para a atual. Há todo um percurso histórico 

que envolve a conceituação deste termo clínico, inicialmente concebido por Freud como 

obstáculo ao progresso do tratamento.  

Sabemos, atualmente, que tudo aquilo que é suscitado pela contratransferência pode 

tornar-se material passível de análise, tanto para o próprio terapeuta como ferramenta para 

o entendimento ampliado do material trazido pelo paciente. A contratransferência sinaliza o 

envolvimento necessário do terapeuta com seu paciente (Etchegoyen, 2004). Para apreensão 

destes fenômenos, é necessária uma prática embasada em teoria e supervisão, tal como 

ocorre no contexto de aprendizagem da Psicanálise, que preconiza um tripé (análise pessoal, 

supervisão clínica e teoria) de contínua formação. 

No contexto brasileiro existem diferentes formas de vir a trabalhar com esta 

Psicanálise. Há os cursos superiores de graduação em Psicologia, os quais são atravessados 

por aspectos institucionais para aprender a prática clínica embasada pela psicanálise, pois ela 

é exercida em ambientes de serviços-escola de Psicologia. Define-se esta institucionalização 

mencionada como os processos internos exigidos por esses serviços, em decorrência das 

exigências acadêmicas do curso, tais como o ano letivo que deve ser seguido para a realização 
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dos atendimentos, a constante troca de terapeutas devido à formação que se conclui e ao 

tempo previamente estabelecido e limitado de realização do trabalho, a avaliação curricular 

à qual o aluno está submetido durante os atendimentos, a diferença do pagamento em 

relação à uma clínica particular, entre outras peculiaridades que variam conforme o serviço-

escola. 

Por outro lado, há a possibilidade de trabalhar com a Psicanálise após submeter-se a 

um processo de formação psicanalítica. Esta formação é oferecida por sociedades que traçam 

uma série de exigências que devem ser percorridas e construídas até que o futuro psicanalista 

possa vir exercer a Psicanálise. As exigências que devem ser atendidas nesses casos, referem-

se à análise didática, supervisão e seminários teóricos. Atualmente, problematiza-se a 

ampliação da psicanálise clínica para outros contextos e também a maneira com a qual esta 

formação tradicional é aplicada e de qual maneira ela pode ser incrementada, a fim de atender 

as novas demandas apresentadas pelo ser humano atual (Tanis, 2006). Por isso, ressalta-se 

essa diferença no que tange às exigências na formação de quem irá trabalhar com Psicanálise. 

 

OBJETIVOS 

Tendo em vista o ensino da Psicanálise no contexto da universidade, objetiva-se 

discutir acerca da importância da análise da contratransferência nos atendimentos realizados 

neste meio, bem como apontar a relevância das supervisões clínicas e da análise pessoal 

enquanto espaços para questionamentos daquilo que emerge durante os atendimentos nos 

anos iniciais da formação, sendo possível discernir o que é exclusivamente do terapeuta ou o 

que é fruto da relação terapêutica. 

 

MÉTODO 

Este trabalho foi produzido a partir da experiência clínica do primeiro autor no 

ambiente supracitado, constituindo-se como um estudo teórico-clínico. Serão utilizadas 

ilustrações clínicas de atendimentos individuais para elucidação do conteúdo apresentado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Passa-se inicialmente a apresentar dados concernentes à psicoterapia psicanalítica de 

uma criança realizada em um serviço-escola de Psicologia. Com isso, no atendimento desta 

criança, o terapeuta passou a sentir-se pressionado por eficácia no atendimento, 
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supostamente advindo dos pais em relação aos resultados esperados pela filha que se 

encontrava em tratamento. Após algumas sessões, os pais questionaram o terapeuta acerca 

do que já havia sido trabalhado e da possibilidade de um prognóstico. Tais fatos aumentaram 

a ansiedade do terapeuta, o qual veio a crer que seu trabalho estaria sendo ineficaz e passou 

a atuar, em sessão, no sentido de prover algum resultado para os pais. Em supervisão, pôde-

se concluir que tais sentimentos eram originados em dois sentidos, tal como descrito em 

teoria: tanto do lado pessoal do terapeuta quanto da própria pressão que a paciente sentia 

dos pais para atender às expectativas deles. Em suma, o sentimento contratransferencial 

auxiliou a entender melhor o que a paciente estava sentindo e ademais, ampliou o campo de 

percepção do terapeuta para suas questões pessoais neste sentido. Observa-se aqui a 

importância desta constante revisitação pessoal. As sensações experimentadas foram 

originadas exclusivamente daquele encontro singular e possibilitaram, a partir da 

disponibilidade do terapeuta, questionar-se sobre suas próprias atitudes. 

Outro exemplo a ser descrito refere-se ao atendimento de um adulto. Neste caso, o 

terapeuta experimentava repetidas sensações de aborrecimento e cansaço. Tais sensações 

passaram a fazer sentido apenas posteriormente, quando o paciente verbalizou o que sentia 

em relação a si próprio e o quanto buscava se afastar dos outros, comunicando-se com eles 

na intenção de não manter um contato afetivo de aproximação, mas sim de rechaçamento do 

contato social e frequente tentativa de descobrir o que os outros queriam dele. Nesta 

situação, a contratransferência articulou-se enquanto material para análise somente 

posteriormente no tratamento, embora tenha auxiliado o terapeuta a compreender as razões 

inconscientes pelas quais sentia aquilo enquanto encontrava-se com aquele determinado 

paciente. 

Quando reconhecidos tais sentimentos contratransferenciais, a relação terapêutica se 

estabelece a partir de um novo nível, contendo maior entendimento e envolvimento das 

partes. Segundo Etchegoyen (2004), esta ampliação implica numa abertura de possibilidade 

para mudança do paciente, haja vista que o terapeuta se torna um novo objeto no qual 

expectativas são transferidas e posteriormente analisadas, com a intenção de atribuir novos 

conhecimentos ao paciente acerca das motivações do que realiza em sua vida e o faz sofrer. 

Ambos os casos citados acima ilustram a necessidade do terapeuta de se a ver com 

suas próprias questões constantemente, evitando assim a atuação dentro da sessão. Isto é 

possível a partir da análise pessoal aliada às supervisões clínicas oferecidas nos anos iniciais 
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de formação. Também se aponta para a necessidade desta supervisão oferecer o acolhimento 

do terapeuta frente à tais questões contratransferenciais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a análise pessoal não seja uma exigência da graduação, aponta-se para a 

necessidade dela. Salienta-se que os atendimentos em serviços-escola de Psicologia são 

permeados por diversos fatores que afetam diretamente ou indiretamente o trabalho clínico. 

Por tratar-se de um contexto de formação, experimentação e também de avaliação, a 

experiência do terapeuta pode vir a ser atravessada por elementos que impeçam seu trabalho 

de ser exercido de maneira espontânea. Entretanto, tal passagem é extremamente necessária 

para a formação. Diferente das sociedades psicanalíticas, as quais exigem determinadas 

tarefas para que a formação seja concluída, a formação na universidade não permite tais 

exigências. O terapeuta deve-se questionar acerca de si próprio e de seus conteúdos 

inconscientes que possivelmente possam atrapalhar o andamento do processo clínico. 
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Resumo: A demanda pela atenção psicológica em serviços-escola de Psicologia é algo 

amplamente indicado na literatura sobre o tema. Compreende-se que o alcance da Psicologia 

ultrapassa o enquadre da psicoterapia individual, sendo pertinente o desenvolvimento de 

diferentes estratégias clínicas para o acolhimento do sofrimento psíquico daqueles que 

procuram atenção psicológica. O presente estudo visa apontar as especificidades de 

experiências advindas da convivência em atendimentos psicológicos em grupos abertos em 

um serviço-escola de Psicologia. Tais atendimentos são ofertados pelo projeto extensionista 

“Grupo de espera para inscritos na lista de espera da Clínica Psicológica da UEL”, da Clínica 

Psicológica da Universidade Estadual de Londrina que atende a população de todas as faixas 

etárias em grupos abertos e heterogêneos. Objetiva-se analisar as formas de vinculação entre 

a população e o serviço ofertado, os ganhos terapêuticos observados, a diversidade 

encontrada nos grupos e os consequentes manejos e os limites que esta modalidade recente 

e inaugural de atendimento à população demandam. Em decorrência do formato aberto do 

grupo, tem-se um número oscilante de participantes, que podem se ausentar dos encontros 

sem perderem a possibilidade de participação no grupo. Trata-se, assim, de uma intervenção 
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clínica complexa, especialmente tendo em vista a heterogeneidade dos participantes. Com 

isso, é discutida a complexidade observada pela coordenação dos grupos, apontando para 

possíveis impasses vivenciados ao longo dos processos grupais. Como resultado, observamos 

a importância que o grupo passou a ter para alguns usuários, bem como os vínculos afetivos 

que são promovidos pelos encontros constantes, entre os participantes, os coordenadores e 

a própria instituição. 

Palavras-Chave: Grupo de dinâmicas, serviço-escola de Psicologia, convivência 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente demanda pela atenção e atendimento psicológico nos serviços-escola de 

Psicologia é algo amplamente indicado na literatura sobre o tema. Isto convoca tais serviços 

a buscar não apenas o aumento em sua capacidade de atendimento, como a repensar suas 

práticas, acolhendo as necessidades e demandas de uma clientela cada vez mais diversa e 

presente. 

Enfrentar estas questões configura-se, para além de necessário, condição importante 

para cumprir o papel que se espera dos serviços-escola, aliando o enfrentamento da 

demanda, ou seja, a prestação de serviço à comunidade à manutenção e atualização da 

formação dos futuros profissionais, mantendo o contato com as novas demandas, realidades 

e contextos sociais onde estes atuarão.  

Embora a modalidade de atendimento mais habitual em tais serviços-escola seja a do 

atendimento individual, é preciso repensar e fortalecer novas modalidades de atendimento à 

população, buscando atuar de forma mais contextualizada e eficiente. Afinal, tal crescimento 

da procura por estes serviços são também notados em outros âmbitos para além das 

instituições de ensino, como os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e unidades básicas de 

saúde, locais onde os profissionais da psicologia também atuam e que muito difere do 

contexto da clínica individual (Moré et al, 2008).  

Na Universidade Estadual de Londrina, por intermédio do Projeto de Extensão “Grupo 

de espera para inscritos na lista de espera da Clínica Psicológica da UEL”, buscou-se oferecer 

auxílio e atendimento psicológico aos que ainda não haviam ingressado o atendimento 

individual. Possibilita-se, assim, um primeiro momento de acolhida e de escuta, estreitando o 

vínculo entre a instituição, seus agentes e os usuários. 
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Para tal fim, e tendo em conta as especificidades dos usuários e da instituição, foram 

criados grupos para cada faixa etária (infantil, até os 12 anos, adolescente, de 12 a 18 e 

adultos, de 18 em diante) abertos e heterogêneos, ou seja, tais grupos não possuem um prazo 

para o término, permitem a entrada e saída dos membros, não há controle ou necessidade de 

presença, e são compostos por pessoas de diferentes características entre si, não havendo de 

antemão um tema, necessidade, ou objetivo em comum (Zimerman, 2000). Os grupos 

acontecem em dois períodos, matutino e vespertino, com o intuito de favorecer o acesso da 

população a estas intervenções. 

 

OBJETIVOS 

Objetiva-se analisar as especificidades e singularidades que esta modalidade de 

atenção e atendimento psicológico promoveram. Dentre elas, as formas de vinculação entre 

a população e o serviço ofertado, os ganhos terapêuticos observados, a diversidade 

encontrada nos grupos e os consequentes manejos, potencialidades e limites desta 

experiência. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um relato de experiência a partir da própria vivência dos participantes 

como coordenadores de tais grupos, das supervisões efetuadas e de consulta bibliográfica 

acerca da temática. Neste sentido, e como é próprio das pesquisas qualitativas, a obtenção 

das impressões e dados descritivos se dá através do contato direto do pesquisador com as 

interações, as pessoas e lugares estudados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apontam para uma maior adesão ao grupo de adultos e crianças do 

período da tarde e uma menor frequência de participação no grupo de adolescentes do 

período da manhã. Em relação ao trabalho com os adolescentes, tais resultados justificam-se 

pelo trabalho dificultado pelas questões próprias da adolescência, quando a participação no 

grupo é atravessada pelo desejo dos pais, como percebe-se a partir dos relatos da maioria dos 

participantes que já frequentaram o grupo. 

Nota-se a vinculação positiva que é feita com a instituição a partir deste tipo de 

trabalho. A frequência dos participantes geralmente é flutuante, mas há um caso em que o 
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participante frequenta mais de um grupo, sendo o de adultos na segunda-feira e o que 

acontece na sala de espera na quarta-feira. Também já ocorreu de um mesmo participante 

frequentar o grupo da manhã e também outro grupo do período da tarde, da mesma faixa 

etária, mas com outros participantes e coordenadores. Há ainda participantes que retornam 

ao grupo após um período de ausência mantendo o vínculo previamente estabelecido, 

embora haja uma nova configuração grupal.  

Embora os grupos tenham sido concebidos, inicialmente, para acolher os usuários da 

fila de espera para o atendimento individual, não são raros os casos de participantes que 

frequentam unicamente os grupos, ou seja, que não possuem interesse pela psicoterapia 

individual e os que, mesmo tendo iniciado tal atendimento, continuam comparecendo às 

reuniões.  

Tais dados ajudam a pensar o quanto a convivência grupal, a partir desse dispositivo 

oferecido de forma espontânea, torna-se importante para o usuário, fazendo-o sentir 

pertencente a algum lugar, inclusive sendo possível notar a construção de sentimentos de 

estima e cuidado pelo outro. Percebe-se também o maior impacto que a presença de alguns 

participantes promovem no grupo. Em decorrência disso, os coordenadores são 

constantemente convocados a rever sua postura dentro do grupo e também os sentimentos 

transferenciais e contratransferenciais, auxiliando o grupo a absorver e significar o conflito 

gerado por certos participantes.  

A presença dessa instabilidade grupal tem se mostrado valiosa, afinal, acabam por 

promover a reflexão e o exercício, no aqui e agora, de comportamentos necessários para as 

relações interpessoais, tais como a habilidade do diálogo (iniciar, sustentar e finalizar uma 

conversa), de expressar e, muitas vezes, conter sentimentos, de defender-se de uma fala mais 

agressiva, de praticar a compreensão e a escuta empática, etc (Murta, 2005). 

Considera-se, ainda, importante assinalar a presença de algumas experiências 

pontuais que surgiram nesta modalidade de atendimento. Por tratar-se de um grupo aberto 

no qual não há critério de seleção para os participantes e nem número limite de pessoas que 

participam do grupo, embora nunca se tenha excedido 15 participantes num encontro, 

destaca-se o ambiente heterogêneo do grupo. Sendo assim, instaura-se um setting altamente 

variável e flexível marcado pela diversidade de seus integrantes.  

Por não se configurar como um grupo terapêutico, embora haja amplos ganhos 

terapêuticos para quem participa de tal intervenção, os participantes mais assíduos deparam-
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se com certos limites deste dispositivo. O principal limite pode ser descrito como o não 

acolhimento de questões mais profundas do usuário, justamente por tratar-se de um grupo 

aberto e de espera enquanto a vaga para o atendimento individual ainda não foi 

disponibilizada. Diante disso, notou-se a importância de apontar para o usuário tais limites 

deste dispositivo, enfatizando também os possíveis ganhos terapêuticos que esta experiência 

pode proporcionar.  

Os ganhos terapêuticos podem ser descritos como os questionamentos e reflexões que 

são levantadas a cada encontro, proporcionando uma nova maneira de pensar conflitos 

pessoais, interpessoais e sociais. Também se cita a importância da experiência contínua 

oferecida pelo serviço, nos quais os coordenadores dos grupos são sempre mantidos, visando 

o estreitamento das relações sociais e instalação de transferências positivas dentro do grupo, 

possibilitando novas reedições. 

Portanto, trata-se de um espaço adicional que não exclui a importância do 

atendimento individual, mas sim ressalta a necessidade de um espaço para fortalecimento de 

vínculos e facilitação de contatos interpessoais, os quais acreditamos que auxiliam a promover 

a saúde mental do usuário, desde que mediado por um profissional de orientação psi. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência com as modalidades terapêuticas grupais, tal qual apresentada, tem se 

mostrado de grande valor no que tange a promoção facilitada e universal ao atendimento 

terapêutico para os usuários da Clínica Psicológica da UEL.  

Embora os grupos não possibilitem o aprofundamento das questões pessoais nos 

moldes em que o setting tradicional (individual) oferece, através deles os usuários têm a 

possibilidade de uma primeira acolhida e de serem escutados. Ao falar de seu sofrimento, 

desabafarem, é oferecido o suporte do grupo como um todo, o que ajuda a fortalecer os 

sentimentos de segurança e amparo, reforçando também o vínculo com o serviço-escola. 

A capacidade de contingenciar o mal-estar, o próprio sofrer dos usuários, já é por si só 

uma ação terapêutica. Para além disso, a inserção nos grupos é capaz de promover ganhos, 

habilidades e vivências diferentes das promovidas na clínica individual, tanto para os usuários 

como para os estagiários em formação, de uma forma mais horizontal e menos burocrática, 

humanizando e ampliando o alcance do serviço-escola.  
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A prática clínica em Psicologia: formação e 

atendimento à comunidade 

Beatriz Skitnevsky23 

Debora Lydines Martins Corsino24 

Felipe Montes Trevisan25 

Gabriel Candido Paiva26 

Maíra Bonafé Sei27 

 

Resumo: A procura da população pelos serviços-escola de psicologia reverbera em extensa 

lista de espera para a psicoterapia individual. Neste sentido, compreende-se que tais serviços 

devem buscar formas para enfrentar a crescente procura, desenvolvendo novas pesquisas e 

ações extensionistas. Em consonância com este cenário, foi proposto em 2015 um projeto de 

extensão para ampliação das vagas em psicoterapia individual da Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina. Com isso, graduandos e profissionais formados têm a 

possibilidade de exercerem a prática clínica contando com supervisão de profissionais tanto 

internos como externos à comunidade acadêmica. A prática clínica acompanhada de 

supervisão é essencial para a formação em psicoterapia e, por meio do projeto em questão, 

possibilita-se maior proximidade com o setting terapêutico. Tais supervisões acompanham a 

abordagem teórica escolhida pelo terapeuta, incluindo desde a psicanálise e análise do 

comportamento, referenciais que embasam a formação em Psicologia da UEL, à psicologia 

corporal e analítica. Visto este panorama, objetiva-se apresentar os resultados obtidos por 

meio deste projeto. Neste sentido, indica-se que dos 43 casos em andamento até abril de 

2017, apenas 3 seguiam outra abordagem que não a psicanálise e a análise do 

comportamento, notando-se uma predominância das mesmas abordagens que permeiam a 

formação da instituição. Portanto, no que se refere às abordagens teóricas adotadas pelos 
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terapeutas, notou-se pouca inovação. Tal fato realça a importância do contato com as outras 

abordagens, que promovam a diversidade no pensar a clínica e suas ferramentas conceituais. 

Por outro lado, notou-se que o projeto ampliou a capacidade de atendimento do serviço-

escola de Psicologia, até abril de 2017, o projeto contava com 43 casos em andamento, e 57 

casos encerrados, desde seu surgimento. Este número é significativo pensando que por ano, 

aproximadamente, apenas 80 casos são atendidos, de acordo com o número de estagiários 

em formação. 

Palavras chaves: formação em psicologia; extensão; psicologia clínica; serviço-escola; 

atendimento clínico. 
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A procura emergencial e a queda das 

resistências: relato de experiência no pronto 

atendimento psicológico da UEL 

Ana Letícia Alves Morais28 

Gabriel Candido Paiva29 

Maíra Bonafé Sei30 

Paulo Victor Bezerra31 

 

Resumo: O Pronto Atendimento Psicológico oferece uma escuta pontual realizada a partir de 

busca espontânea. Em um encontro único busca-se esclarecer a demanda do usuário e 

encaminhá-lo, quando necessário, para o serviço da rede pública mais adequado de acordo 

com a sua queixa. Os recursos pessoais do paciente e a forma com a qual ele enfrentou o 

sofrimento até então são explorados, a fim de entender quais aspectos encontram-se 

enfraquecidos e corroboram para a manutenção do sofrimento intenso ou o torna 

insuportável. Acrescenta-se também a função de encaminhamento, a qual oferece a 

possibilidade de dar continuidade na exploração das questões. Este tipo de intervenção clínica 

é oferecida pela Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), desde 2015, 

por meio de um projeto de extensão. Há horários pré-determinados de atendimento ao 

público que são constantemente divulgados, nos quais plantonistas encontram-se à 

disposição dos usuários. A partir de relatos de experiência de casos atendidos pelo autor, 

objetiva-se caracterizar dois tipos diferentes de atendimento que são frequentemente 

realizados, por meio de um estudo teórico-clínico. Os resultados permitem discutir dois tipos 

de queixas que este serviço recebe, sendo uma delas as queixas exclusivamente intrapsíquicas 

e, por outro lado, outras queixas que são fortemente influenciadas por fatores sociais, 

econômicos ou familiares, sendo pertinente um encaminhamento que também auxilie o 
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usuário a encontrar novas possibilidades de enfrentá-lo a partir do apoio da rede de saúde. 

Sendo assim, ressalta-se a importância do uso deste serviço pelo usuário, funcionando como 

espaço para pensar questões veladas e que tiveram as resistências abrandadas devido ao 

contexto do encontro. Conclui-se que há relevância para a sociedade a oferta de uma 

experiência clínica espontânea, que convide o sujeito a pensar e sentir mais profundamente 

suas questões, não estigmatizando seu sofrimento ou encerrando-o em si próprio. 

Palavras-chave: pronto atendimento psicológico, clínica-escola, rede de saúde mental, 

psicanálise. 

 

INTRODUÇÃO 

Há um gradual aumento na procura por atendimento psicológico nos últimos anos, de 

maneira que se observa a proposição de diferentes modalidades de atendimento visando a 

compreensão e o acolhimento do sofrimento cotidiano. Dentro dessas novas modalidades, 

encaixa-se o Pronto Atendimento Psicológico, serviço relativamente recente e que teve sua 

origem no Brasil na década de 1960 (Ortolan & Sei, 2016). 

Este tipo de intervenção clínica apresenta-se como um atendimento pontual e, na 

maioria das vezes, único. A chegada ao serviço é espontânea ou realizada a partir do 

encaminhamento de outros serviços de saúde como o CAPS e as UBS. O objetivo deste 

atendimento é dar espaço ao indivíduo que sofre, buscando esclarecer as motivações de seu 

sofrimento e o que o tem impedido, até então, de compreender e lidar com sua situação. A 

intenção inicial envolve o acolhimento da queixa e a melhor compreensão desta a partir da 

escuta qualificada. O indivíduo é convidado, então, a pensar sobre suas próprias questões num 

espaço em que elas podem ser significadas de maneira inédita. Frequentemente, após este 

atendimento pontual, faz-se um encaminhamento para que o usuário não permaneça 

desamparado em sua queixa, haja vista que a intenção do Pronto Atendimento reside no 

esclarecimento do sofrimento mas esbarra na impossibilidade de trabalhar questões 

profundas que exigem maior tempo e frequência de encontros terapêuticos. 

O Pronto Atendimento Psicológico é oferecido como projeto de extensão na Clínica 

Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) desde 2015. Busca aprimorar o 

profissional em formação convidando-o a experimentar uma nova clínica, uma clínica do 

inesperado, além de disponibilizar um espaço antes não prescrito na saúde pública, de 

acolhimento qualificado de escuta do usuário no qual ele é convidado a falar livremente. O 
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atendimento acontece em específicos horários de funcionamento, no qual plantonistas se 

encontram disponíveis para atender os usuários conforme a demanda. Para fomentar o acesso 

do público ao serviço, é realizada uma extensiva divulgação do serviço com cartazes, 

reportagens televisionadas, oferta do serviço para quem procura o atendimento 

psicoterapêutico diretamente na Clínica Psicológica da UEL e contato com serviços parceiros. 

A procura emergencial, marcada pelo nível de angústia acentuado, faz-nos pensar 

acerca de como a resistência do usuário é mobilizada. Hegenberg (2012) auxilia o 

esclarecimento de tal funcionamento e sugere que, no cenário da Psicoterapia Breve, na qual 

o término da terapia é sinalizada ao sujeito no início desta, tem-se uma mobilização 

inconsciente para aproveitar melhor o tempo a fim de esclarecer suas questões para aplacar 

o sofrimento. 

 

OBJETIVOS 

Discutir e diferenciar os tipos de demanda que são frequentemente encontrados nos 

atendimentos realizados no Pronto Atendimento Psicológico da Clínica Psicológica da UEL. 

Também objetiva-se discutir a importância da oferta deste espaço no atual cenário da saúde 

mental e a contribuição que o encaminhamento que é realizado fornece ao usuário. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta-se como um estudo teórico-clínico que é sustentado pela 

experiência de atendimentos no serviço especificado e também pelas supervisões clínicas 

realizadas após os atendimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da experiência clínica obtida com o Pronto Atendimento Psicológico, foi 

possível identificar dois tipos de atendimentos realizados neste serviço. Por um lado, existem 

os atendimentos que possuem na gênese do sofrimento do usuário o atravessamento de 

questões sociais, familiares ou econômicas. Para ilustração desta situação, cita-se um 

atendimento no qual o usuário encontrava-se sobrecarregado porque precisava cuidar 

sozinho de um familiar com doença degenerativa. A situação estava sendo enfrentada, sem 

muitos recursos, há algum tempo e no momento da procura pelo atendimento, sintomas 

psicossomáticos estavam sendo apresentados. Neste caso, foi possível identificar o quanto os 
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conflitos psíquicos contribuíam para a manutenção de um estado grave de sofrimento, o qual 

não encontrava amparo em nenhum outro espaço. Realizou-se um encaminhamento 

específico para este usuário, visando o suporte nos cuidados com o familiar. Por conta do 

atendimento, foi possível levantar algumas questões subjetivas acerca do sofrimento, mas 

também se ofereceu o encaminhamento para a rede de saúde pública. 

Por outro lado, há atendimentos que giram predominantemente em torno dos 

conflitos intrapsíquicos do usuário. Tais atendimentos são marcados pelo sofrimento que não 

possui relação direta com problemas sociais, familiares ou econômicos concretos, mas sim 

pelas questões individuais do usuário que o levaram a sofrer. Para estes casos, o serviço 

funciona como um esclarecimento da queixa e uma iniciação à experiência clínica, que pode 

funcionar como motivação para buscar um atendimento psicoterapêutico individual. Para isso 

se tornar mais acessível, existem psicólogos conveniados à Clínica Psicológica que recebem 

tais encaminhamentos provenientes do Pronto Atendimento Psicológico, além da 

possibilidade da pessoa se inscrever na lista de espera e aguardar o atendimento. Para ilustrar 

este tipo de cenário, cita-se um caso no qual o usuário buscou o serviço pois enfrentava medo 

de procurar emprego. Este medo gerador de angústia abriu espaço para que muitas questões 

pessoais fossem levantadas por causa da escuta e da disponibilidade do terapeuta. 

Outro fenômeno observado nos atendimentos de Pronto Atendimento Psicológico 

relaciona-se à queda das resistências da pessoa atendida, tendo em vista o nível de angústia 

acentuado. Com isso, em ambos os casos citados, ouviu-se dos usuários relatarem: “nunca 

contei isso para ninguém” (sic). Isso também ilustra o papel que este serviço tem, sendo que 

uma procura emergencial pode motivar o usuário a expressar o que estava guardado há muito 

tempo, sendo possível pensar em novas saídas para entender e enfrentar o sofrimento. 

Ressalta-se, por fim, que o atendimento pôde ser ofertado no exato momento que a procura 

por uma escuta foi feita, diferentemente de quando a pessoa tem que se inscrever em uma 

lista de espera e aguardar por um longo tempo pelo início do atendimento, algo que pode 

facilitar esta auto-exposição das pessoas atendidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O encontro possibilitado por esta configuração, diferente da clínica tradicional, faz com 

que novos fenômenos sejam observados. Em geral, a apresentação envolve grande angústia 

e a função encaminhativa se dirige para amparar o usuário neste sentido. A natureza sigilosa 
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do encontro também permite que além da experiência de um atendimento clínico, o usuário 

possa desfrutar de um pensamento conjunto a partir do que lhe faz sofrer. Então, não é mais 

preciso sofrer silenciosamente, pois abrem-se portas para que novas significações aconteçam 

a partir do encontro. 
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A Psicossomática na Clínica Psicanalítica 

Winnicottiana 

Luciane Cristina de O. Carnaúba32 

Maíra Bonafé Sei33 

 

Resumo: A psicossomática institui um campo de pesquisa abundante e complexo, composta 

por diversas linhas teóricas que se propõem a debater, compreender e considerar os 

distúrbios psicossomáticos. Inclui-se a proposta de D. W. Winnicott, que aponta para a 

condição do ser humano como caracterizado por ser uma unidade psicossomática. Assim, ao 

se olhar o homem, vê-se uma totalidade, de maneira que a natureza humana não é uma 

questão de corpo e mente e sim de psique e soma. Tendo em vista estes pressupostos, 

objetiva-se discutir a temática dos distúrbios psicossomáticos fundamentados na concepção 

de Winnicott a partir de um caso clínico. Refere-se a um estudo teórico-clínico embasado na 

psicossomática dentro do referencial psicanalítico, com ênfase na perspectiva winnicottiana 

pautado em um atendimento realizado em uma clínica psicológica universitária. Tem-se, 

assim, o caso de uma mulher com aproximadamente vinte cinco anos que buscou a 

psicoterapia em decorrência do sofrimento psíquico por se sentir insatisfeita na relação com 

o namorado e no curso que estava fazendo, além de apresentar dermatite pelo corpo. As 

sessões foram realizadas semanalmente, com duração aproximada de 50 minutos. Entende-

se que nestes tipos de casos, mais do que intervenções interpretativas, faz-se interessante o 

manejo do psicoterapeuta, atentando-se para um trabalho focado no registro existencial, mais 

do que no campo representacional. Isto posto, nos atendimentos optou-se por uma busca do 

olhar da paciente, sem uso do divã, atentando-se para os relatos que a mesma trazia nas 

sessões.  Por meio da psicoterapia, buscou-se facilitar o contato da paciente consigo mesma 

e com seus sentimentos, algo que no início da terapia não fazia. Percebe-se que a intervenção 

terapêutica foi obtida com êxito, pois a paciente com o passar das sessões foi aos poucos 
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reconhecendo suas emoções e fazendo associações das questões emocionais com a condição 

física, havendo melhora da dermatite pelo corpo. 

Palavras-chave: psicossomática; clínica psicanalítica; teoria do amadurecimento; Winnicott. 

 

INTRODUÇÃO 

A heterogeneidade dos problemas psicossomáticos e a complexidade de entendê-los 

e trata-los é uma prática que tem solicitado a articulação de várias disciplinas científicas 

ligadas à saúde. Os distúrbios da alimentação, a drogadição, a procura abusiva pelas cirurgias 

plásticas e as doenças e sintomas físicos específicos, os quais aparecem associados a quadros 

de sofrimento psíquico, entre outros, formam uma grande abundância de sintomas e 

patologias passíveis de serem descritas como psicossomáticas (Ferreira, 2010). 

Quando se começa a atender um paciente na clínica, uma das maneiras mais notáveis 

para as primeiras noções do paciente é através do olhar, do que se pode observar. Isto é, 

encontra-se com alguém que se manifesta através de seu corpo. O olhar se lança sobre uma 

pessoa que se apresenta por meio de um corpo debilitado, vulnerável ou vitalizado. O tom de 

voz, o olhar que busca outro olhar ou que se esquiva, uma postura corporal tensa, rígida ou 

descontraída mostram se aquele corpo é habitado ou se é apenas um revestimento 

desfazendo-se de uma pessoa. É com a presença psicossomática do paciente que nos 

deparamos em primeiro lugar. Essa presença psicossomática revela que ali, naquela estrutura 

corpórea, há uma pessoa com determinadas características, com um modo próprio de ser, 

tanto no aspecto saudável quanto na doença. Portanto, considera-se a probabilidade de que 

nem sempre um corpo, mesmo que aparentemente saudável, é habitado por uma pessoa 

(Dias, 2011). 

De acordo com Galván (2007), a psicossomática constitui um campo de pesquisa e 

reflexão amplo e complexo. Mostra disso são as diversas linhas teóricas que se propõem a 

discutir, compreender e tratar os distúrbios psicossomáticos.  

Dentro da teoria proposta por Donald Winnicott para compreender os distúrbios 

psicossomáticos, é necessário apontar a maneira como este autor concebe a constituição do 

ser humano. Winnicott chama a atenção para o fato de que, ao nascer, o bebê tem um 

potencial para se desenvolver, mas esse potencial somente se concretizará na medida em que 

outro ser humano se encarregue de seus cuidados. O bebê vivenciará uma sequência de 
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estágios que ocorrerão sucessivamente, embora de forma não linear, de maneira a resultar 

na constituição de uma pessoa saudável (Winnicott, 1975) 

Para Winnicott, o modo como o ser humano se constitui aponta para a condição de 

uma pessoa que se caracteriza por ser uma unidade psicossomática. Isso significa que, quando 

se olha para um ser humano, é uma totalidade que se vê. A natureza humana não é uma 

questão de corpo e mente e sim uma questão de psique e soma (Winnicott, 1966/1988). 

Winnicott parte do princípio de que a existência do ser humano é psicossomática. Para 

ele, a vida somente é possível quando a pessoa humana está firmemente alojada em seu 

próprio corpo, ela se sente confortável e tem seu corpo como morada. Indica que a existência 

psicossomática é uma realização, e, embora sua base seja uma tendência hereditária de 

desenvolvimento, ela não pode tornar-se um fato sem a participação ativa de um ser humano 

que segure o bebê e cuide dele. Para que isso se concretize, é necessário que o bebê seja 

tratado pelo ambiente como pessoa inteira desde o início de sua vida (Winnicott, 1966/1988). 

Winnicott (1954/2000) aponta que o corpo humano se constitui pelo inter-

relacionamento entre a parte somática, a parte psíquica e a mente, sendo que esta última é 

decorrente do funcionamento do soma e psique. O processo de construção dessa totalidade 

psicossomática tem seus momentos iniciais nas fases mais primitivas do processo de 

desenvolvimento, quando o bebê nem sabe disso, por ser ainda muito imaturo.  

A construção do processo da psique se inicia quando o bebê começa a fazer uma 

elaboração imaginativa dos tecidos vivos, do corpo vivo, que é denominado por Winnicott de 

soma. Esse soma, até então, é exterior ao próprio bebê, pois, segundo Winnicott, ele, o soma, 

é a herança fisiológica que o bebê herdou ao nascer (1954/2000).  

No início da vida do bebê, embora o soma seja um corpo vivo, ele ainda não é um corpo 

habitado. Esse soma produzirá as sensações fisiológicas das quais o bebê se apropriará por 

meio de um processo que Winnicott denominou “elaboração imaginativa”. As sensações e os 

movimentos desse corpo vivo precisam ser reunidos pelos cuidados oferecidos pela mãe, o 

que possibilitará as primeiras inter-relações entre psique e soma. O somatório dessas 

experiências permitirá que a psique se constitua, pois ela se forma com base no material 

fornecido pela elaboração imaginativa das diversas funções corporais.  

O bebê ao experienciar repetidamente todas as sensações decorrentes do 

funcionamento dessas funções corporais, construirá sua psique. A psique é a elaboração 

imaginativa dos elementos, sentimentos e funções somáticas, quer dizer, da vitalidade física. 
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Na medida em que o soma, isto é, o corpo vivo, é tomado pelas demandas instintuais 

corporais, o bebê pode fazer uma ligação entre o soma e a psique. Aos poucos, por meio de 

repetidas experiências, o bebê fará o alojamento da psique em seu corpo, de forma a ocupar-

se dele. É a partir desse processo que o bebê poderá se personalizar, ou seja, ele se apropriará 

de seu corpo, passando a habitá-lo. Isso significa que, quando o bebê se apodera do que 

ocorre consigo, o soma se transforma em corpo, em corpo que será o espaço pessoal que 

possibilitará que se saiba que ali existe uma pessoa (Winnicott, 1954/2000). 

 

OBJETIVO 

Retratar o tema dos distúrbios psicossomáticos a partir da concepção de D. W. 

Winnicott na clínica psicanalítica e ilustrar com um caso clínico. 

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo teórico-clínico embasado na psicossomática dentro do 

referencial psicanalítico, com ênfase na perspectiva winnicottiana pautado em um 

atendimento realizado em uma clínica psicológica universitária. 

 

Participante 

Mulher com aproximadamente vinte cinco anos que buscou a psicoterapia em 

decorrência do sofrimento psíquico advindo do sentir-se insatisfeita na relação com o 

namorado e no curso que estava fazendo, além de apresentar dermatite pelo corpo. Queixas 

apontavam para uma sensação de nulidade de si e de perda de identidade. Dizia que não sabia 

identificar o que sentia, afastada de sensações, sentimentos e vivências das quais pudesse se 

apropriar. 

 

Procedimentos 

Trata-se de um caso em andamento, cujas sessões de psicoterapia são realizadas 

individualmente, com frequência semanalmente e duração de cinquenta minutos. 

 

CASO CLÍNICO 

Ana procurou ajuda terapêutica porque vivia em crise no seu namoro e não sabia ao 

certo o que sentia em relação ao namorado, nem tampouco tinha idéia de que rumo dar à sua 
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vida afetiva. Falava que no meio de pessoas não tinha contato físico com o namorado, como 

andar de mãos dadas ou um toque de alguma maneira mais carinhosa, motivo de grande 

ressentimento por parte de Ana que esperava atitudes mais afetivas do namorado. Trazia nas 

sessões uma elaboração mental de uma vivência à qual não tinha acesso experencial. Não 

sabia identificar sensações e ou sentimentos. Suas falas eram “não sei, sei lá”. 

 

RESULTADOS 

No início dos atendimentos era necessário a paciente sentir que estivesse alguém 

presente, interessado e cuidando dos aspectos mais concretos dela, pois, não identificava 

sensações, sentimentos e vivências das quais pudesse se apropriar. Neste caso, optou-se por 

não usar o divã, para assim olhá-la como uma pessoa nas situações em que trazia na terapia. 

Compreendia-se que facilitar o contato dela consigo mesma e com seus sentimentos era 

primordial. No decorrer dos atendimentos pela primeira vez diante de uma determinada 

situação, chorou muito, não buscou explicações pelo que ocorreu e sim se permitiu sentir algo 

até então era ausente. O caso está sendo atendido até o momento. 

 

DISCUSSÃO 

Dentro da clínica da psicossomática, Ferreira (2010) considera que é por meio do 

cuidado materno que a pisque chega à saúde a um acordo com o soma estabelecendo um 

vínculo forte entre eles. Ocupando um mesmo lugar, ambos formam uma unidade 

psicossomática, o que significa que o indivíduo alcançou a integração psicossomática, ou seja, 

uma personalização satisfatória base fundamental para o sentimento de viver no próprio 

corpo.  

Como também é de grande valia a tarefa do analista em oferecer um ambiente com as 

condições necessárias para que o indivíduo encontre os elementos essenciais para, 

finalmente, integrar a psique e o soma. O que o analista precisa fazer é acompanhar o 

processo do paciente de modo a promover a retomada do processo maturacional (Dias, 2011). 

Nos atendimentos realizados, busca-se promover a integração da paciente e a 

formação de uma unidade psicossomática, para que ela possa viver no seu próprio corpo. 
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A relevância do contexto familiar no 

desenvolvimento e manutenção do Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade 

Lucas Gustavo Peruchi 

Silvia Aparecida Fornazari 

 

Resumo: A perspectiva analítico-comportamental entende os transtornos psiquiátricos como 

um conjunto de comportamentos analisados como déficits ou excessos comportamentais, 

que fogem a expectativas sociais e, consequentemente, trazem sofrimento para o indivíduo e 

para aqueles que convivem com ele, especialmente suas famílias, como é o caso do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Os comportamentos característicos 

do TDAH são desenvolvidos durante a história de interação social do indivíduo e selecionados 

pelas consequências que produzem. A configuração ambiental na qual a criança/adolescente 

está inserida deve ser levada em consideração, principalmente o ambiente familiar - que 

envolve os cuidados durante a gestação e após o nascimento – pois, se apresenta de forma 

relevante no desenvolvimento do repertório comportamental e nos comportamentos que 

caracterizam o transtorno em questão. O objetivo deste estudo foi identificar e analisar, no 

contexto familiar, contingências relevantes no desenvolvimento e na manutenção do TDAH. 

Participaram do estudo 3 (três) crianças/adolescentes atendidas pela psicologia e psiquiatria 

infantil da Universidade Estadual de Londrina. O método utilizado foi documental, e, a partir 

do acesso aos relatórios de sessões psicoterapêuticas e atendimentos médicos, deu-se início 

ao levantamento das contingências envolvidas nos comportamentos-queixa, por meio de 

análises funcionais dos déficits ou excessos comportamentais. Os resultados obtidos 

demonstram alguns aspectos relevantes e que apareceram repetidamente nos casos 

analisados. Nos antecedentes foram identificados, por exemplo, falta de repertório 

socialmente habilidoso e negligência parental; nos comportamentos observados, tem-se 

como exemplo, desatenção, desobediência e hostilidade, sendo estes consequenciados, 

principalmente, por reforço positivo e negativo. Estes e os demais resultados, foram 

condensados em uma tabela para uma melhor visualização. O intuito deste trabalho é auxiliar 

não só o terapeuta, mas também a família e os profissionais de saúde, a entender e lidar com 
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déficits e excessos comportamentais de maneira mais efetiva, visando o aumento da 

probabilidade de melhora do sujeito. 

Palavras-chave: psiquiatria infantil; transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; análise 

do comportamento; análise de contingências. 
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A Síndrome Normal da Adolescência e os pais: 

Relato de experiência 

Thais Valéria dos Santos de Oliveira34 

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis35 

 

Resumo: A adolescência é um período caracterizado por mudanças biológicas e psíquicas na 

vida de uma pessoa. Do ponto de vista biológico, a adolescência é demarcada pelo dimorfismo 

sexual, onde se torna nítida a diferenciação de corpos femininos e masculinos. Como o 

amadurecimento corporal é algo que o adolescente não tem controle, nesse período ocorrem 

grandes conflitos. O adolescente então, precisa elaborar o luto do corpo infantil. Juntamente 

com esse fator, vem o luto pela identidade infantil, onde há uma renúncia pela dependência 

dos pais e o adolescente se vê tendo a necessidade de assumir algumas responsabilidades. A 

relação com os pais é modificada, onde há uma busca pela desvinculação desses para criar sua 

própria identidade. Devido a esses fatores, os pais acabam tendo dificuldades para aceitar 

esse processo e consequentemente, a relação entre pais e filhos sofrem modificações. 

Objetivou-se refletir sobre os conflitos vividos pelo próprio adolescente e as dificuldades dos 

pais para lidarem com essa etapa. Foram realizadas o total de dez sessões de psicoterapia 

psicanalítica, sendo duas sessões com mãe e filho, sete somente com o adolescente e uma 

somente com a mãe, com duração média de 50 minutos, na Clínica Psicológica da UEL. O 

paciente é do sexo masculino e tem 13 anos. O mesmo foi encaminhado pela mãe para o 

atendimento na Clínica Psicológica da UEL, devido ao diagnóstico de Transtorno de Défict de 

Atenção e Hiperatividade (T.D.A.H). A partir das sessões realizadas, foi observado que, a 

principal demanda era a da mãe, a qual não estava conseguindo lidar com a adolescência do 

filho. Foi observado na mãe uma pessoa que dificultava o filho vivenciar a adolescência. Já em 

relação ao paciente percebe-se que estava deixando de ser passivo e estava começando a dar 

indícios de enfrentamento a essa mãe. 

Palavras-chave: adolescência; mudanças; luto; pais. 
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INTRODUÇÃO 

A adolescência é um período caracterizado por diversas mudanças na vida de uma 

pessoa, tanto nos aspectos biológicos quanto nos aspectos psíquicos. Segundo Lourenço e 

Queiroz (2010) do ponto de vista biológico, a adolescência é demarcada pelo dimorfismo 

sexual, ou seja, a forma corporal da menina e do menino, a qual não havia grandes 

diferenciações na infância, no período da adolescência, é observada de uma maneira nítida a 

distinção entre os corpos masculinos e femininos.  A principal característica que define a forma 

masculina é o diâmetro biacromial, juntamente com o desenvolvimento muscular na região 

da cintura escapular. Devido ao sistema neuroendócrino, ocorrem mudanças sexuais na 

adolescência, como por exemplo, nos meninos, o desenvolvimento das genitálias, aumento 

de pelos pelo corpo e mudanças na voz.  

Como o amadurecimento corporal é algo que o adolescente não tem controle, nesse 

período ocorrem grandes conflitos. Segundo Aberastury e Knobel (1981), o adolescente então, 

precisa elaborar o luto do corpo infantil, o qual será perdido para sempre. Juntamente com 

esse fator, vem o luto pela identidade infantil, ou seja, há uma renúncia pela dependência dos 

pais e o adolescente se vê tendo a necessidade de assumir algumas responsabilidades. A 

relação com os pais é modificada, onde há uma busca pela desvinculação desses para a busca 

de sua própria identidade. Outro luto o qual o adolescente se vê na necessidade de elaborar 

é em relação aos pais da infância, os quais eram vistos na infância como heróis e nesse período 

são vistos de uma forma bastante ambivalente.  

De acordo com Aberastury e Knobel (1981), após a elaboração desses lutos, os 

conflitos na adolescência tendem a diminuir. O adolescente então, se mostra como vários 

personagens devido às várias identificações, ou seja, ele é caracterizado por cada indivíduo de 

uma maneira diferente. Todas essas mudanças comportamentais que o adolescente sofre 

como tendências grupais, crises religiosas, entre outros, são caracterizadas como a Síndrome 

Normal da Adolescência. Como a adolescência é um período de grandes conflitos, os pais 

acabam tendo dificuldades para aceitar esse processo e consequentemente, a relação entre 

pais e filhos sofrem modificações.  
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OBJETIVO 

Como a adolescência é um período de grandes conflitos, o objetivo desse trabalho é o 

refletir sobre os conflitos vividos pelo próprio adolescente e as dificuldades dos pais para 

lidarem com essa etapa.  

 

MÉTODO 

Foram realizadas o total de dez sessões de psicoterapia psicanalítica, sendo duas 

sessões com mãe e filho, sete somente com o adolescente e uma somente com a mãe, com 

duração média de 50 minutos. Os atendimentos foram conduzidos na Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina. Para o atendimento do adolescente foram 

disponibilizados materiais gráficos como folha de sulfite, canetinha, lápis de cor, giz de cera, 

borracha, cola, tinta guache, apontador, palito de sorvete, prendedores de roupa e massa de 

modelar.  

 

RESULTADOS  

O paciente é do sexo masculino e tem 13 anos. O mesmo foi encaminhado pela mãe 

para o atendimento na Clínica Psicológica da UEL, devido ao diagnóstico de Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O paciente faz tratamento com um neurologista, 

porém estava sem a medicalização, da qual fazia uso há cinco anos. A expectativa da mãe é 

de que a terapia o auxiliasse no processo escolar do filho. Uma outra questão levantada pela 

mãe é a de que o paciente chupava bastante o dedo, principalmente na realização de tarefas 

onde era exigida algum tipo de concentração do adolescente. Além disso, durante as sessões, 

foi observada bastante confusão onde o paciente não conseguia ter um raciocínio linear. 

Na primeira sessão, houve uma entrevista com a mãe e com o paciente, a qual teve 

por objetivo, compreender a demanda desse e também foi estabelecido com ambos um 

contrato, para a realização da psicoterapia. A segunda, terceira e quarta sessões, foram 

realizadas somente com o adolescente, onde foram levantados alguns aspectos como rotina 

escolar, relacionamento com os familiares e atividades realizadas em casa. A quinta sessão foi 

realizada com a mãe e o paciente, onde foram abordadas algumas questões relacionadas ao 

período no qual o paciente estava em terapia. A sexta, sétima e oitava sessão foram realizadas 

somente com o adolescente, onde foi abordado alguns aspectos como rotina familiar, escolar 

e alguns conflitos vividos pelo adolescente. Na nona sessão o paciente se manteve a maioria 
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do tempo em silêncio e nos poucos momentos o qual houve interação do paciente, foram 

levantados alguns aspectos como entretenimento. A décima sessão foi realizada somente com 

a mãe, visto que o adolescente havia desistido dos atendimentos. Nessa sessão, houve então 

uma devolutiva para a mãe e também a orientação para que a mãe procurasse terapia 

individual para ela ou frequentasse o grupo de pais. Em todas as sessões, foram 

disponibilizados materiais gráficos como, canetinha, lápis, folha sulfite, tesoura, cola, palito 

de sorvete, guache e entre outros; porém o paciente a nenhum momento fez o uso desses.  

 

DISCUSSÃO 

Nas primeiras sessões, houve uma dificuldade em determinar uma demanda para o 

adolescente, o qual foi diagnosticado com TDAH, transtorno o qual, segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V, 2013), é definido como um 

transtorno do neurodesenvolvimento e o indivíduo que o possui apresenta impulsividade, 

hiperatividade e desatenção. Um aspecto bem importante de ser analisado é que, o 

adolescente relatou gostar bastante de games e passava um longo período do dia jogando. Os 

jogos os quais o paciente apresentou são de extrema concentração e também exigem uma 

boa memória onde é necessário lembrar comandos para a realização das missões. O paciente 

também relatou que assistia muitas séries, onde ficava em média três horas seguidas para 

assistir uma temporada inteira. A mãe relatou, também, que o filho era bastante agressivo em 

momentos os quais ele não conseguia realizar uma determinada atividade. Nas sessões, o 

paciente ficava o tempo todo sentado e falava a maior parte do tempo. Nesse primeiro 

momento, não foi observado nenhum tipo de impulsividade e nem hiperatividade, mesmo o 

paciente estando sem a medicação. Em alguns momentos, parecia utilizar do seu diagnóstico 

para tirar algumas vantagens como, por exemplo, faltar às aulas. A dificuldade em relatar 

alguns assuntos de forma organizada poderia estar relacionada à Síndrome Normal da 

Adolescência, a qual, segundo Aberastury e Knobel (1981) é determinada como um período 

onde o adolescente se depara com alguns conflitos e confusões, a partir da tentativa de 

elaboração de alguns lutos, como os pais da infância, pelo o corpo e identidade infantil. Um 

outro fato bastante interessante é que, o adolescente junto à mãe comportava-se de forma 

bastante infantilizada e nas sessões individuais mostrava-se como um adolescente. Segundo 

Aberastury (1981), o adolescente se apresenta como vários personagens, podendo assim, se 
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comportar de maneira diferente perante os pais e a diferentes pessoas do mundo externo, 

agindo assim, de um modo contraditório. 

Um outro aspecto importante é que, de acordo com Aberastury e Knobel (1981). o 

adolescente, assim como o bebê, possui fantasias psicóticas, as quais podem ser 

exteriorizadas. Em alguns momentos, nas sessões, pode-se observar essas fantasias, no 

momento em que relatava sua rotina na escola. O paciente mencionou alguns casos de 

perseguição dos professores e funcionários para com ele, como o de ser chamada à atenção 

quando o paciente conversava na sala de aula, sendo que os outros alunos também estavam 

conversando. 

Segundo Aberastury (1981), o adolescente sente a necessidade de se desvincular das 

figuras parentais. O adolescente pode enfrentar os pais e questionar suas atitudes, dando 

assim uma ideia de rebeldia. Esses eventos foram observados principalmente em dois 

momentos: no início da sessão, onde se recusava a entrar na sala, deixando assim sua mãe 

constrangida e também nas sessões realizadas com mãe e filho, onde a todo o momento, o 

adolescente fazia piadas e tentava interromper a fala da mãe. O que foi observado durante o 

período de terapia, foi a dificuldade da mãe em aceitar a adolescência do filho. Uma das 

grandes queixas do adolescente era de que sua mãe o colocava em várias atividades, sem 

consultar o desejo do filho. Foi observada a grande dificuldade em que a mãe se encontrava 

para permitir que o filho se desprendesse da figura materna. A todo tempo, a mãe se referia 

ao filho no diminutivo, dando a impressão de que ela o via como uma criança bem pequena. 

Além disso, a todo o momento, nas sessões em conjunto, a mãe não o deixava falar, ou seja, 

respondia por ele sempre.  

Segundo Aberastury (1981), há uma grande dificuldade dos pais em aceitar a 

adolescência. Os pais também precisam elaborar o luto do corpo infantil dos filhos. Há a 

necessidade então, de renunciar a diversas coisas para que haja então a aceitação do filho 

adulto. A perda do filho infantil faz com que os pais se remetam a questões tais quais o 

envelhecimento e a morte. Outra dificuldade dos pais em relação a esse período é da perda 

da idealização das figuras parentais adquiridas pelos filhos, ou seja, na infância, os pais são 

vistos pela criança como heróis, sendo colocados assim em um posto superior, porém na 

adolescência, esses mesmos pais são vistos de uma maneira hostil e ambivalente. Enfrentar a 

adolescência dos filhos faz com que os pais remetam a sua própria adolescência, ou seja, suas 

escolhas, suas conquistas e seus fracassos. Em uma das sessões, a mãe relatou que controlava 
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o filho, pois tinha medo que ele passe pelas mesmas coisas e fizesse as mesmas escolhas 

erradas as quais fizeram nesse período. Outro fator angustiante é o de que lidar com o 

crescimento dos filhos, que remete ao reviver de situações edipianas conflituosas.  

Uma das maneiras as quais os pais tentam lidar com todo o conflito causado pela 

adolescência é de usar da severidade para reprimir o filho. Isso faz com que os conflitos sejam 

ainda mais intensos. Isso foi observado na mãe, que a todo o momento, usava da sua 

autoridade para controlar o filho, gerando assim um pequeno conflito nessa relação. 

 

CONCLUSÃO 

A adolescência é um período de muitos conflitos, tanto em relação a criança quanto 

aos pais. A partir das sessões realizadas, foi observado que, a principal demanda era a da mãe, 

a qual não estava conseguindo lidar com a adolescência do filho. Foi observada na mãe uma 

pessoa controladora, que dificultava ao filho vivenciar a adolescência. Já em relação ao 

paciente percebe-se que estava deixando de ser passivo e estava começando a dar indícios de 

enfrentamento a essa mãe. 
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Análise dos sintomas na contemporaneidade a 

partir do conceito de fantasia na perspectiva de 

Freud e Lacan 

Carolina Araújo Tavares36  

Leonardo Piva Botega37 

Claudia Maria de Sousa Palma³ 

 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a fantasia na perspectiva de Freud 

e Lacan, na direção de problematizar os sintomas contemporâneos a partir da análise deste 

conceito e como este opera na estrutura neurótica. Para tanto, foi delineada a função da 

fantasia no sintoma a partir de revisões bibliográficas e da análise de um caso clínico já 

publicado na literatura psicanalítica. Sobre o conceito norteador deste trabalho, sabe-se que 

fantasia é inconsciente e única para cada sujeito, sendo resultado de uma elaboração psíquica 

de uma cena difusa, que teria se passado na primeira infância, sendo carregada de um cunho 

traumático. A partir da obra lacaniana há uma passagem do conceito de fantasia para 

fantasma que pretende afastar a conotação imagética do termo, bem como focalizar 

configurações sintomáticas em que há a prevalência do gozo e a incidência do objeto a. Nesta 

perspectiva, o fantasma se constrói como uma matriz simbólico-imaginária que articula dois 

pólos do aparelho psíquico: o inconsciente e o pulsional, representado pelo matema $◊a. Com 

a elaboração deste trabalho, notou-se uma cultura que valoriza e incentiva o discurso que leva 

o sujeito a “gozar sempre”, indicado por novas modalidades de relacionamentos e a presença 

de tecnologias que visam o aqui e o agora. Estes dispositivos ofertam experiências de 

satisfação imediata, à medida que há uma anulação do campo do desejo e consequentemente 

do sujeito do inconsciente. Dessa forma, tem-se desdobramentos sintomáticos que denotam 

a não inclusão do Outro, apontando para uma fantasia predominantemente incidente a partir 
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do lado do gozo. Portanto, entende-se que a fantasia é caracterizada por duas facetas: ao 

mesmo tempo em que se configura como um lugar para o sujeito fixar seu desejo, também 

limita o gozo, de forma que o sujeito se torna aprisionado àquela única forma de gozar.  

Palavras-chave: Fantasia; Sintoma; Gozo; Contemporaneidade.   
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Aplicação de recursos terapêuticos em um 

estudo de caso único na Terapia Analítico-

Comportamental 

Lilian Cristiane Almirão Juliani 

Cassiana Stersa Versoza-Carvalhal 

 

Resumo: Na terapia analítico-comportamental, todo planejamento de intervenções é 

realizado a partir das informações coletadas, majoritariamente, via relato verbal do cliente. 

Em casos que o cliente apresenta um déficit no repertório de auto-observação e descrição das 

experiências e sentimentos, a atuação inicial do terapeuta deve-se concentrar na instalação 

desse repertório, de forma a viabilizar a análise de contingências. Para que ocorra, muitas 

vezes são necessárias estratégias e recursos terapêuticos que viabilizem o relato e emissão de 

comportamentos clinicamente relevantes pelo cliente. A partir do estudo de caso único 

realizado na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, o objetivo desse estudo 

foi analisar efeitos do uso de recursos terapêuticos nos relatos verbais e na descrição de 

sentimentos em terapia. O presente trabalho analisou relatos verbais de quinze sessões com 

um cliente de vinte anos, que nunca havia feito terapia, cuja queixa era lidar com situações de 

nervosismo. Na primeira sessão observou-se que o relato dele era direto e conciso, pouca 

descrição de sentimentos e de eventos que pudessem estar relacionados ao seu 

comportamento, sendo necessário grande esforço do terapeuta em perguntar detalhes das 

informações trazidas. Os recursos utilizados foram: atividade “gostoXfaço”; elaboração de 

listas; recortes de imagens emblemáticas; exercício mão-não-dominante; elaboração de 

historinhas e observações do próprio comportamento fora da terapia. Desde a introdução dos 

recursos, percebeu-se que os relatos do cliente se tornaram gradativamente extensos, loquaz 

e descritivos, sendo que o manejo por parte do terapeuta e a coleta de informações tornaram-

se possível. Por fim, o cliente, na décima quinta sessão, descreveu sentimentos sem o auxílio 

do terapeuta, remetendo-se a um recurso terapêutico aplicado em sessões anteriores, isso 

mostrou-se como marco no processo terapêutico. Percebeu-se que a utilização de recursos 

terapêuticos pode ser eficiente na modelação de relatos mais descritivos, os quais são a base 

para uma intervenção mais eficaz.  
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Palavras-chave: recursos terapêuticos; terapia analítico-comportamental; relato verbal. 

  



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 98 

Aplicação de um health game no atendimento e 

educação de crianças com DM1 

Debora Lydines Martins Corsino 

Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan 

Vânia Maria Vargas 

 

Resumo: É muito importante para o tratamento do Diabetes Mellitus tipo 1 que a criança 

tome decisões conscientes em relação à doença, que motive e melhore a aderência ao 

tratamento. A tecnologia tem sido uma das ferramentas aliadas na área da saúde e os health 

games são dispositivos que vêm auxiliando o trabalho com crianças com DM1. Frente a esse 

desafio, uma equipe interdisciplinar da UEL desenvolveu o Gamellito Adventures, um pet 

virtual com DM1 que deve ser cuidado pela criança, levando em conta as dificuldades e 

restrições da doença. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo pesquisar o uso de um 

health game como dispositivo de apoio no tratamento e na educação em diabetes em crianças 

com DM1. Foram realizadas 4 sessões de aplicação do Gamellito Adventures em 9 crianças 

com DM1 e coletados dados pelas respostas dos quizzes e a própria observação e análise da 

filmagem das sessões. Seu uso mostrou-se seguro e sem restrições, podendo ser repetido 

inúmeras vezes até que o conteúdo e as atitudes possam ser incorporadas pela criança. De 

modo virtual, o Gamellito demonstrou ter potencial de alertar a criança sobre as 

consequências de suas escolhas sem prejuízo real para sua saúde. As crianças simularam os 

cuidados necessários com o DM1 no Gamellito, identificaram-se com o personagem e houve 

troca de papéis, permitindo uma reflexão sobre suas atitudes de autocuidado. Verificou-se 

também os conhecimentos que as crianças têm e os temas defasados que precisam ser 

focados nas ações daquela equipe para educação em diabetes. O uso de Health Games é uma 

forma educativa e divertida de lidar com doença, portanto, conclui-se que o Gamellito 

proporciona meios efetivos de manter a saúde e a qualidade de vida dessa criança, além de 

auxiliar profissionais na coleta de informações e manejo no tratamento da criança.  

Palavras-chaves: DM1; Health Games; Atendimento infantil; 
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Arteterapia na Unidade Básica de Saúde: uma 

possibilidade de trabalho com usuários de álcool e 

outras drogas 

Giovana Mourinho 

Graziela Bonatti 

Kaio Cesar Pacheco 

Célio Roberto Estanislau 

Maria Luiza Cleto Dal Col  

 

INTRODUÇÃO 

A experiência aqui relatada, refere-se ao trabalho realizado por estudantes de 

Psicologia no estágio obrigatório de ênfase do terceiro ano do curso que consistiu em 

participação em um grupo terapêutico, voltado ao fortalecimento de vínculos e apoio à 

usuários de álcool e outras drogas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no 

bairro Cafezal na cidade de Londrina. Três estagiários participaram desse grupo coordenado 

pela fisioterapeuta da UBS e acompanhados por um agente comunitário de saúde (ACS). O 

período do estágio foi de 2016 a fevereiro de 2017. 

O Grupo coordenado por uma fisioterapeuta, é de caráter terapêutico e utiliza 

recursos da Arteterapia para trabalhar com os participantes suas demandas relacionadas ao 

uso e abuso de álcool e outras drogas, além de outras questões próprias de cada um que 

emergiram ao longo do tempo. A proposta é que as pessoas produzam pinturas e desenhos e 

a partir disso discutam sobre suas experiências e perspectivas, com o intuito de que ao longo 

desse processo as mesmas desenvolvam habilidades para manejar a dependência e 

consequentemente diminuir o consumo de álcool. 

As atividades dos estagiários de Psicologia estiveram relacionadas à participação ativa 

no grupo de forma a estabelecer vínculos, auxiliando e pensando na dinâmica do grupo, com 

episódios de aplicação de instrumentos de avaliação de qualidade de vida e entrevistas de 

anamnese nos sujeitos. 
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Grupo Arteterapia 

O grupo foi formado por iniciativa da equipe do Consultório na Rua, política que tem 

como objetivo ampliar o acesso da população de rua aos serviços de saúde, ofertando de 

maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se 

encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados (Brasil, 2010). 

Os participantes do grupo encontravam-se inicialmente em situação de rua e 

apresentavam problemas com uso e abuso de álcool e outras drogas. As vivências em 

Arteterapia aconteciam na praça do bairro próxima à UBS e as atividades eram coordenadas 

pela psicóloga da equipe do Consultório na Rua. 

No momento em que os estagiários começaram a participar do grupo o mesmo já vinha 

sendo conduzido por uma fisioterapeuta e acompanhado por um ACS, ambos da UBS onde o 

estágio foi realizado. Os participantes não mais se encontravam em situação de rua, mas todos 

continuavam apresentando problemas com uso e abuso de bebida alcoólica. 

O grupo acontece uma vez por semana e tem duração média de uma hora e meia, 

sendo realizado em uma sala concedida pelo líder religioso da Igreja Metodista do bairro. Essa 

mudança de ambiente favoreceu a interação com os participantes, os quais dizem se sentir 

com maior representação no grupo e na comunidade, sentindo-se também mais acolhidos. 

 

Arteterapia 

Arteterapia é uma área de atuação profissional que utiliza recursos artísticos com 

finalidade terapêutica de forma predominantemente não verbal. A Associação Brasileira de 

Arteterapia define essa prática como sendo “um modo de trabalhar utilizando a linguagem 

artística como base da comunicação cliente-profissional. Sua essência é a criação estética e a 

elaboração artística em prol da saúde” (Silva, Carvalho & Lima, 2013). 

A Arteterapia visa a promoção da qualidade de vida através de recursos vindos das 

artes, utilizando-se da atividade artística como instrumento de intervenção profissional para 

a promoção da saúde e a qualidade de vida. As linguagens utilizadas são em geral plástica, 

sonora, literária, dramática e corporal tendo como base técnicas expressivas como desenho, 

pintura, modelagem, música, poesia, dramatização e dança (Reis, 2014). 

A proposta é ofertar um ambiente que proporcione a manifestação de uma 

expressividade espontânea e carregada de significados e sentidos para a vida das pessoas que 
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se permitem realizar essa prática. Dessa forma surge a possibilidade de que os sujeitos entrem 

em contato com suas vivências de forma que possam elaborar questões contribuindo para 

que possa comunicar seus sentimentos de uma forma mais fácil através da arte. 

A aplicação da Arteterapia pode ser feita em diferentes contextos como na avaliação, 

prevenção, tratamento e reabilitação voltados para a saúde assim como instrumento 

pedagógico na educação e como meio para o desenvolvimento (inter)pessoal (Sei, 2011). 

 

MÉTODO 

Foram realizadas observações a fim de compreender como o grupo se configurava, 

anotações, pontuações, reflexões e discussões no decorrer das atividades, além de entrevistas 

individuais de anamnese com os sujeitos. Não foi possível a realização da entrevista com todos 

os participantes, que totalizam 6 pessoas. Mas três deles, que participam regularmente do 

grupo, concordaram em conversar individualmente com os estagiários por aproximadamente 

uma hora. 

  

C.A. 

Relatou que aproximadamente aos 20 anos começou a se envolver com álcool e outras 

drogas e aos 28 passou a se identificar como dependente químico. Disse que no início saía de 

casa para beber pois não aguentava o fato de os pais não validarem suas opiniões e nunca 

acreditarem no que ele dizia, fazendo o contrário com a irmã. Achava que o álcool o ajudava 

a não se sentir tão nervoso nessas situações, mas sabia que depois, quando o efeito passasse, 

os sentimentos retornariam. No período de sua vida em que bebia muito, ele contou que ficou 

tão debilitado fisicamente que não conseguia andar, não tinha cuidados higiênicos e dormia 

semanas na rua mesmo tendo casa e família. Afirmou que não ia para casa pois tinha medo 

do julgamento e das críticas e dessa forma se sentia excluído. 

O fato de se sentir afastado da sociedade provocava muito sofrimento nele. Disse que 

gostaria que as pessoas, nesse período, o compreendessem mais e se colocassem no seu lugar 

sem julgá-lo. A situação de hoje participar do grupo de Arteterapia e frequentar o CAPS 

regularmente significa para ele uma vitória. Disse que se sente muito importante quando os 

profissionais da rede de saúde e as pessoas que conhece o chamam pelo nome, o elogiam e 

demonstram que sentem sua falta.  Hoje ele identifica que faz parte da sociedade e sinaliza 

uma mudança de posição em sua vida: da sobrevivência para vivência. 
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S. 

Na infância morava em Mato Grosso do Sul na cidade de Campo Grande, com a família. 

Vivia em um ambiente muito conturbado, com brigas e sem muito carinho. Na escola S. diz 

ter se adaptado muito bem em relação ao aprendizado, mas relata ter tido sempre poucos 

amigos, pois era “fechada”. Somente na adolescência teve uma amiga íntima, a qual diz que 

fazia companhia para ela nos passeios, e era como uma irmã para ela.  

S. se casou em 1980, disse que seu relacionamento era muito bom. S. se mudou para 

São Paulo e teve 5 filhos com T., diz que mesmo com a chegada dos filhos o casamento 

continuou bom. O pai de S. faleceu em 2000, e S. aborda que foi um momento muito difícil, 

mas que devido a ajuda do marido ela conseguiu passar pela situação sem ter que procurar 

algum médico, pois não se sentia deprimida. 

Em 2002 seu marido foi atropelado por um caminhão em uma avenida enquanto 

andava de bicicleta, S. acrescentou que esse momento foi o mais terrível para ela, 

principalmente porque após um ano sua mãe também veio a óbito. Nesse momento S. já 

começou a beber, mas com baixa frequência. Após a morte da mãe, S. foi para Londrina com 

seu filho mais velho M., o qual tinha se casado com uma mulher com deficiência intelectual. 

Devido a dificuldade de cuidar de seu filho, M. pediu para que S. pudesse ajudar nesses 

cuidados. 

Nesse período de mudança, o irmão adotivo de S. também se deslocou para Londrina, 

entretanto começou a roubar dinheiro e muitos bens de S., e como só os filhos mais novos de 

S. tinham ido para Londrina, ela não tinha quem a defendesse. Por fim, seu irmão adotivo 

fugiu para outra cidade e deixou S. com muitas dívidas. S. diz que nesse período começou a 

beber todos os dias quatro cerca de quatro doses, chegando a um estado em que não tinha 

vontade de fazer nada, não conseguia ter higiene pessoal, como tomar banho, ou se limpar. 

Em 2005 foi para o CAPS III, mas por não ter obtido melhora foi transferida para o CAPS ad 

onde teve o diagnóstico de depressão, e começou a tomar diversos medicamentos. A princípio 

diz não ter tomado as doses necessárias dos remédios, pois sentia que tinha engordado e 

ficava cansada. 

S. começou a participar do grupo de Arteterapia enquanto frequentava o CAPS ad, ela 

abordou que foi bem acolhida no grupo, que fazia bem para ela, mas as companhias e seu 

desânimo não a deixavam tentar mudar. S. relata que tinha constantemente pensamentos 
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ruins, desânimo constante, falta de vontade de viver, e no início do ano de 2016 realizou uma 

tentativa de suicídio: dissolveu 90 comprimidos em uma dose de bebida, bebeu e entrou em 

coma. Durante sua hospitalização diz que teve apoio de suas filhas. 

S. diz que a partir disso, começou a tentar diminuir a quantidade de bebida, e que 

estava conseguindo obter melhoras. No fim do ano de 2016 com a mudança de 

medicamentos, S. verificou que estava muito bem, se sentia mais animada e disposta a realizar 

os afazeres de casa. No grupo de Arteterapia começou a pintar com tinta, o que não fazia 

antes, realizou trabalhos lindos de crochê, e apresentou uma mudança em sua aparência 

física: estava mais preocupada com sua higiene e jeito de vestir. No início do ano de 2017, S. 

diz que está tentando fazer atividades físicas como andar de bicicleta. Apesar de toda 

mudança e melhoras trazidas por S, ela aborda que ainda apresenta certo desânimo, diz ter 

dias de não consegue fazer nada e deixar as responsabilidades de casa para as filhas. 

  

B. 

Seu envolvimento com álcool e outras drogas já vem de algum tempo, porém há cerca 

de 4 anos o consultório de rua abordou B. e seu grupo de colegas usuários constituído por 

cerca de dez membros. A partir dessas abordagens boa parte do grupo começou a querer fazer 

o tratamento, frequentar Caps ou ainda procurar internação em algum centro de reabilitação. 

Durante a época em que B. usava álcool e começou a se tratar, ele sentia muita insônia, 

alucinações, relatou ter escutado vozes, tinha muita falta de memória, se considerava agitado 

e briguento, além de ser muito nervoso e anti-social. Porém depois que começou a tomar os 

remédios e parar de beber a maioria dos sintomas foram controlados. 

Por enquanto B. não está trabalhando e geralmente fica em sua casa pela manhã 

ajudando a mãe em afazeres domésticos. A tarde tira para ler a bíblia, fazer alguma outra 

atividade como ouvir músicas e pela noite se envolve com a igreja. Além disso relatou que 

atualmente gosta de realizar caminhadas, andar de bicicleta, fazer academia ao ar livre. 

B. participou de um grupo de tabagismo na UBS porém só conseguiu parar por 40 dias, 

depois voltou a fumar. Atualmente fuma de 15 cigarros por dia, sendo que antes de conseguir 

parar por 40 dias chegou a fumar dois por dia. 

Em sua história patológica, relatou te um tipo específico de hepatite, porém não soube 

dizer qual, apenas afirmou ser “o pior tipo”. Além disso, realizou um exame de fígado, sendo 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 104 

que o resultado apontou estar um pouco o inchado. Também fez um exame do pulmão, porém 

o resultado não apresentou nenhuma alteração. 

Durante a entrevista pode-se perceber a importância da família na vida de B., pois ele 

relatou que durante o período em que usava álcool e drogas sua mãe e irmã davam banho, 

colocavam roupas novas e sempre estavam cuidando. Atualmente B. ainda relata que sua 

mãe, irmã e cunhada sempre o incentivam a não voltar àquela vida e ficam felizes pela 

mudança, o que o mantém mais focado em manter sua abstinência. Outro ponto importante 

é o papel da igreja e da religião na vida de B. pois ele relata o quanto é bom para ele participar 

das atividades diárias, como os projetos de ação social que a igreja realiza. 

 

DISCUSSÃO 

Com base nas informações obtidas ao longo do período de estágio, na literatura e nas 

entrevistas individuais com os participantes podemos dizer que, de forma geral, todos os 

integrantes apresentaram uma mudança significativa em seus comportamentos. Ainda que, 

alguns dos integrantes utilizem esporadicamente álcool ou outras drogas, o vínculo 

estabelecido entre eles e entre a fisioterapeuta, o ACS, os estagiários de Psicologia e a equipe 

do Consultório na Rua, foi significativo e efetivo no processo de mudança de hábitos com 

relação à bebida. 

Pode-se perceber a partir das vivências com S. que inicialmente a mesma apresentava 

um quadro de depressão (acompanhado pela equipe do CAPS-ad) assim como uma certa 

dificuldade de interação. A participante se recusava a realizar atividades que tivessem como 

finalidade falar sobre si bem como propostas de que ela não só pintasse figuras, mas que 

produzisse um desenho ou pintura. 

Durante o processo, vimos a evolução em certos aspectos de S. que se mostrava mais 

aberta e disposta. A mesma relatou ao grupo que mesmo que ainda sinta sentimentos 

relacionados à depressão tem conseguido cuidar mais de si mesma, mostrando uma melhora 

na autoestima assim como tem manifestado interesse por trabalhar e confeccionar peças em 

crochê, atividade que anteriormente lhe proporcionava muito prazer. Recentemente S. 

recebeu alta do CAPS-ad estando aproximadamente um ano sem beber. A usuária foi 

transferida para o CAPS III e sentimentos e expectativas relacionados à essa mudança têm sido 

trabalhados no grupo. 
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Com relação à C.A, observa-se que este frequentemente relata que sua condição de 

dependente químico precisa ser monitorada diariamente. O mesmo reconhece que não é um 

processo linear assim como se dedica à prática de redução de danos, administrando a ingestão 

de álcool e outras drogas. Segundo C.A., o autocontrole é fundamental para o convívio com a 

dependência e afirma que o grupo na UBS e os atendimentos no CAPS-ad são fundamentais 

para o desenvolvimento desta e outras habilidades. C.A. relatou recentemente que tem 

conseguido se reaproximar e conviver com sua família, fato que significa muito para ele e é 

reconhecido pelo mesmo e pelo grupo como uma grande conquista, pois anos antes não tinha 

essa aproximação com seus familiares. 

B. inicialmente não participava com frequência do grupo, mas agora é assíduo e 

demonstra que ir aos encontros é muito importante para ele. O participante tem relatado com 

frequência que tem se envolvido com atividades religiosas, não tem bebido mais, assim como 

tem grande necessidade de parar de fumar. B. afirma que tem enfrentado muita dificuldade 

de diminuir o consumo de cigarros e o grupo tem trabalhado essa questão orientando a 

prática da redução gradual. 

Outros participantes também apresentaram mudanças significativas ao longo deste 

processo com períodos de interrupção total do consumo de álcool, mas seguidos de recaída. 

Assim como o episódio de C.L., integrante que ao ser questionado sobre seu desenho veio a 

se emocionar pois o que ele tinha feito trouxe a memória o lugar em que ele morava, porém 

por suas condições de envolvimento com a bebida não poderia voltar ao mesmo ambiente. 

C.L contou o que estava passando atualmente, pois não conseguia trabalhar, sua relação com 

a família estava muito prejudicada e considerava que tinha uma baixa qualidade de vida. A 

partir do acolhimento de sua fala, foram transmitidas informações das possibilidades de 

tratamento através da rede de apoio com o CAPS, CRAS e outras instâncias. Posteriormente, 

o usuário acionou a psicóloga do consultório de rua e demonstrou sua intenção em se tratar, 

e através disso conseguiu um internamento em uma clínica de reabilitação e continua até o 

momento da formulação desse relato. 

Com esta experiência pode-se ver o quão importante é proporcionar um espaço de 

escuta, em que os sentimentos dos participantes do grupo são acolhidos. Além do mais a 

transmissão de informação pode colaborar para que o dependente de álcool possa vislumbrar 

outros caminhos e tomar decisões sobre o seu tratamento. 
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De forma geral o grupo terapêutico de Arteterapia contribuiu de uma maneira efetiva 

e positiva para mudança gradual da maioria dos participantes do grupo, proporcionando a 

criação e fortalecimento de vínculos, além do próprio autoconhecimento dos participantes e 

colaboradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Esse estágio nos proporcionou uma maior aproximação entre a teoria e prática assim 

como possibilitou uma visão mais ampla e concreta sobre a atuação do psicólogo no contexto 

da saúde. Assim essa experiência de estágio nos permitiu vivenciar situações em que o 

psicólogo desempenha funções importantes para a prevenção e promoção da saúde. 

O contato com profissionais de outras áreas da saúde evidenciou para nós a 

importância da atuação multiprofissional nessas situações, sendo que o trabalho com estes 

possibilitou momentos de aprendizado e de desenvolvimento de habilidades de convívio, tão 

importantes neste campo de atuação. 

Os participantes do grupo foram de suma importância neste processo, se envolvendo 

com as atividades propostas e oferecendo feedbacks de nossas atuações. Observa-se assim, a 

possibilidade de se realizar uma intervenção de forma horizontal, acolhendo e reconhecendo 

os conhecimentos dos usuários de maneira a compreender suas necessidades e realidades. 

Diante desses aspectos, consideramos fundamental o trabalho realizado em grupos 

terapêuticos na atenção básica com abordagem multiprofissional. Entendemos que é um 

campo de atuação com muitas demandas e possibilidades para o psicólogo, tornando-se 

necessária a aproximação frequente da teoria e prática profissional. 
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Atendimento à Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista na Clínica Escola da UEL: Relato de 

Experiência 

Natalia Ramos Bim 

Leticia Martins 

Silvia Aparecida Fornazari 

Silvia Cristiane Murari 

 

Resumo: O DSM-V apresenta o TEA como um Transtorno do Neurodesenvolvimento, 

caracterizado por déficits comportamentais que são agrupados em duas categorias principais: 

(1) comunicação social e (2) interação social. Nesse sentido, a intervenção com pessoas 

diagnosticadas com TEA tem como objetivo desenvolver repertórios de habilidades sociais 

relevantes e reduzir repertórios inadequados. Assim, a partir do Projeto de Extensão 

“Psicologia Clínica Comportamental para Pais com Filhos em Tratamento Psiquiátrico" um 

caso de TEA vem sendo acompanhado. O atendimento se deu a partir: 1. Entrevistas com a 

mãe; 2. Visita à escola e Entrevistas com Profissionais; 3. Sessões de Avaliação a partir do 

Inventário Portage Operacionalizado; 4. Sessões de intervenção. A partir disso foi possível 

identificar que a mãe tinha como expectativa uma melhora na área da comunicação e em 

comportamentos relacionados a obediência, enquanto a escola tinha dificuldade no manejo 

com o aluno, visto que não haviam recursos disponíveis para um acompanhamento individual 

e ocorriam constantes trocas de professores e profissionais ao longo do ano. No Inventário 

Portage, o cliente apresentou um desempenho acima de 80% nas áreas motoras e 

autocuidado e abaixo de 50% nas áreas de linguagem, cognição e socialização para crianças 

de 0-1 ano. Já para crianças de 1-2 anos, apresentou desempenho perto de 60% nas áreas 

motor e autocuidado, cerca de 30% em socialização e desempenho nulo em cognição e 

linguagem. Assim, conclui-se que suas habilidades básicas estão abaixo do esperado para sua 

faixa etária, nove anos. Considerando o diagnóstico tardio, hoje a intervenção baseia-se 

principalmente na aquisição de habilidades básicas, e isso ressalta a importância tanto do 

diagnóstico quanto da intervenção precoce. Ademais, ressalta-se a importância de 

profissionais capacitados para atender esta população, bem como ter espaços melhor 
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preparados para eles, realidade esta não encontrada nos serviços públicos de saúde e 

educação.  

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; autismo; análise do comportamento aplicada; 

relato de experiência. 
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Atendimento psicológico em uma perspectiva 

clínico-institucional: construindo proposições a partir 

da análise da fila em um projeto social  

Luísa Maiola 

Thayna Pereira Brun 

Ingryd Wiegmann Pinheiro 

Rafael Bianchi Silva 

 

Resumo: O presente trabalho visa descrever as ações realizadas no âmbito do estágio em 

Psicologia Clínica no Centro de Atendimento Social Ágape (C.A.S.A), O C.A.S.A realiza 

atendimento em diferentes serviços a famílias carentes a partir de colaboração voluntária de 

profissionais, incluindo a Psicologia. Partimos de uma perspectiva clínico-institucional na qual 

a preocupação era na forma de funcionamento da instituição e no modo como o serviço era 

organizado e oferecido à comunidade. Ao longo do processo, foram realizados encontros com 

a assistente social do serviço que também é responsável pela coordenação do C.A.S.A. Foi 

realizada uma análise institucional de modo a compreender o serviço psicológico fornecido 

incluindo as formas de encaminhamento dos usuários ao C.A.S.A, público alvo e principais 

demandas. Esse processo se deu a partir da análise da fila de espera para o serviço de 

Psicologia, e as informações foram colhidas das fichas cadastrais. Dentre estes usuários 

haviam pessoas que buscavam serviços não ofertados pela instituição, então, para agilizar o 

atendimento às pessoas já em espera e evitar a formação de uma nova fila, a primeira 

proposta foi (re)encaminhar demandas as quais o C.A.S.A não trabalha para atendimento 

adequado e elaborada uma ficha padrão de encaminhamento, enviada aos serviços da rede 

socioassistencial. Por fim foi construída uma escala de níveis de urgência para servir de 

parâmetro às triagens e agilização de atendimento. Trata-se de um trabalho em andamento, 

que é possível concluir que já agregou uma reflexão acerca da operação do serviço de 

Psicologia. Também foi observada uma diminuição dos encaminhamentos realizados pelos 

outros serviços e maior clareza das demandas recebidas. 

Palavras-Chave: psicologia clínica; análise institucional; clínica social; projeto social.   



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 111 

Atuação em um Centro de Formação Cidadã: 

contribuições para a formação de psicólogos 

sensíveis a escuta no cotidiano das políticas públicas  

Camila Zedu Alliprandini38 

Vitória Cristina de Oliveira Abranches39 

Alejandra Astrid Leon-Cedeño40 

 

Resumo: O CFC (Centro de Formação Cidadã) entra na lógica de "territorializar" as condições 

do bem-estar, contribuindo para a construção de uma lógica diferente da predominante 

vigente no Brasil. Assim, este trabalho objetiva apresentar reflexões sobre a inserção do 

Psicólogo nas políticas públicas, junto ao CFC, a partir da experiência de atuação de três 

discentes de Psicologia na rede de assistência social. Realizou-se um mês de encontros para a 

inserção no serviço e após, 16 encontros temáticos com os usuários. Utilizando da 

metodologia de pesquisa-ação os estagiários se fizeram parte integrante da equipe de 

profissionais. A serviço do conhecimento desse micro-lugar, de forma a priorizar a troca no 

cotidiano, como em qualquer outra relação que tenha ações sociais: de forma caótica, o 

essencial se faz com a diferença de um olhar atento a esse cotidiano de relações. A partir desse 

contato, os discentes se permitiram a novas práticas públicas, atuando enquanto “ponte” 

entre lugares, onde usuários, profissionais e a Psicologia ultrapassaram os muros 

institucionais e se conectaram com a rede pública de assistência social. Esses processos de 

encontros são intensamente produtores de novos sentidos no viver e no conhecimento 

teórico/prático. As vivências no CFC possibilitaram a percepção que a psicologia precisa 

ocupar os mais diversos lugares, estando sempre com os sentidos atentos as potências e 

demandas que neles possam se encontrar. Precisa-se buscar compreender essa psicologia 

extramuro como uma práxis, sempre se atentando para a oferta de uma escuta clínica e 

sensível, mesmo que para tal atuação se dispense o setting clássico da psicologia, formulando 
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então uma clínica ampliada e social, onde recortes sociais não podem vir a cair no campo da 

opção do psicólogo, mas como um comprometimento de sua prática profissional e política. 

Palavras-Chave: psicologia; assistência; extramuro; atuação.   
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Caracterização e apontamentos de atendimentos 

em grupos abertos na Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina 

Beatriz Skitnevsky41 

Felipe Montes Trevisan42 

Gabriel Candido Paiva43 

Maíra Bonafé Sei44 

Daniel Polimeni Maireno45 

 

Resumo: Na tentativa de expandir o alcance da Psicologia clínica, para além das práticas 

individuais, as práticas grupais se apresentaram como uma alternativa de atender à alta 

demanda da população para atendimento psicológico. Em vista disso, considerando o 

potencial terapêutico dos atendimentos em grupo apresentados pela literatura, criou-se, em 

2015, o projeto de extensão “Grupo de espera para inscritos na lista de espera da Clínica 

Psicológica da UEL”, cujas atividades práticas são realizadas na Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). Dessa forma, o presente estudo visa caracterizar as 

especificidades deste projeto, que, atualmente, visa oferecer um espaço aberto e qualificado 

de escuta e convivência social. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo realizado a partir 

da inserção dos pesquisadores neste projeto extensionista. São oferecidas duas modalidades 

de atendimento, sendo uma delas direcionada para todas as faixas etárias (infantil, 

adolescente e adulto), em espaços específicos, e outra na própria sala de espera da Clínica 

Psicológica, não estabelecendo limite de faixa etária e objetivando a oferta de atividades 

manuais como intermediações para convivência social espontânea, com horários pré-

definidos de funcionamento e constantemente divulgados para a comunidade. Verifica-se que 
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os grupos se caracterizam por espaços de finalidade não prescritiva, cujo trabalho é 

direcionado a partir do conteúdo trazido pelos participantes. Também se ressalta a 

importância dessa experiência para o profissional em formação. Dessa forma, aponta-se para 

os amplos ganhos terapêuticos que perpassam a expectativa inicial do participante, desde que 

este esteja conscientizado dos limites do projeto e convidado a experimentar essa vivência 

compartilhada. Aposta-se na convivência social como promoção de saúde mental para os 

usuários que buscam o atendimento psicológico, possibilitando que estes experimentem 

outras práticas além das tradicionais já apreendidas pelo senso comum. 

Palavras-chave: Grupo aberto, dinâmicas em grupo, serviço-escola de psicologia, ganhos 

terapêuticos, convivência. 

 

INTRODUÇÃO 

A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) oferece diferentes 

modalidades de atendimento psicológico para a comunidade interna e externa à universidade, 

sendo a modalidade de atendimento individual a mais ofertada pela instituição e mais 

procurada pela população. Em contrapartida, existe uma limitação para o atendimento desta 

demanda. Entre os fatores que impedem que o volume de atendimento clínico individual seja 

expandido na mesma proporção em que a demanda surge, ressalta-se um restrito número de 

terapeutas - que são estagiários do curso de Psicologia ou psicólogos que atuam na instituição 

como colaboradores externos -, e a existência de certa limitação estrutural da Clínica 

Psicológica, no que tange à quantidade de salas de atendimento existentes.  

Diante deste cenário, observa-se a existência de uma extensa lista de espera para 

atendimento individual, como de costume nos serviços-escola de Psicologia, fator esse que 

dificulta os processos clínicos em saúde mental, principalmente se considerados os altos 

índices de evasão do atendimento individual posterior à longa espera para este (Cunha & 

Benneti, 2009). Tal realidade é decorrente de um ensino universitário que ainda prioriza a 

formação voltada à prática clínica individual, comprometendo o desempenho do papel social 

que um serviço-escola de Psicologia, enquanto instituição, tem como responsabilidade 

(Guerrelhas & Silvares, 2000). Considera-se, portanto, necessária a ampliação e 

aperfeiçoamento das modalidades de atendimento psicológico oferecidas, de modo que se 

torne mais eficaz o cumprimento do papel social da instituição, oferecendo maior acolhimento 

para a população que necessita desses serviços.  
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Os atendimentos psicológicos em grupos têm se apresentado como potente 

alternativa destarte a realidade anteriormente citada, pelo fato de se tratarem de dispositivos 

capazes de amparar e transformar os sofrimentos psíquicos das pessoas que destes 

participam. Pombo-de-Barros e Marsden (2008) apontam para as grupoterapias na aposta de 

uma coletivização do sofrimento que amplia as redes de interdependências dos sujeitos, os 

fortalecendo individualmente e motivando-os a agir sobre seu meio. 

Guerrilhas e Silvares (2000), em um serviço-escola de Psicologia da cidade de São 

Paulo-SP, realizaram um experimento com grupos de espera para atendimento individual com 

clientes infantis. Tal experimento indicou maior vinculação dos clientes e de seus responsáveis 

com a instituição que fornecia os serviços psicológicos, diminuindo a evasão do posterior 

atendimento individual, aumentando a efetividade deste. As terapias em grupos e grupos de 

convivência também foram utilizados em um serviço de Pronto Atendimento ao aluno em um 

campus da UNESP, para o tratamento da demanda de sofrimento psíquico exclusivo de 

discentes vinculados à instituição de ensino em questão (Peres, Santos, & Colho, 2003). 

Em consonância com as experiências anteriormente citadas, surge em 2015 na Clínica 

Psicológica da Universidade Estadual de Londrina o projeto extensionista “Grupo de espera 

para inscritos na lista de espera da Clínica Psicológica da UEL”. A proposta desse projeto é 

oferecer uma escuta qualificada para quem busca atendimento psicológico, mas não pode 

recebê-lo de imediato, possibilitando trocas sociais e afetivas que contribuam para amenizar 

o sofrimento psíquico e auxiliar o usuário a encontrar novas formas de agir no mundo.  

A configuração destes grupos, conforme conceitualização proposta por Zimerman 

(1993), refere-se à configuração de grupo comunitário, de caráter aberto. Entende-se por 

grupo comunitário um grupo que tem por objetivo fomentar um espaço de convivência tal 

qual ocorre em comunidade. Segundo Costa e Brandão (2015), a comunidade em contexto 

clínico diz respeito a uma “dimensão espaço/temporal na qual os sujeitos são compreendidos 

com foco em suas relações, sendo constituídos por meio destas, em uma constante dialética 

entre individual e coletivo” (p. 34).  

Atualmente, há duas modalidades de atendimento em grupo que são oferecidas. Há 

os grupos que são voltados para os aspectos emocionais nos quais a fala e a interação é 

estimulada a partir dos coordenadores. Estes grupos acontecem todos no mesmo dia da 

semana, às segundas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Os grupos são separados de 

acordo com as faixas etárias e acontecem em salas diferentes, sendo as seguintes faixas 
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etárias: crianças (3 a 11 anos), adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (acima de 18 anos), as 

quais acontecem simultaneamente. Tal procedimento foi adotado buscando maior vinculação 

de participantes aos grupos, propondo a permanência de pais que compareciam para deixar 

seus filhos nos grupos e não dispunham de nenhuma atividade enquanto os esperavam.  

Outra modalidade de grupo oferecida relaciona-se a um grupo que acontece na própria 

sala de espera, o qual pretende oferecer atividades manuais e artísticas para os 

acompanhantes dos usuários que estão sendo atendidos e demais interessados na atividade, 

convidando-os a conversar também enquanto realizam a atividade. Este grupo não é dividido 

por faixa etária, ele é oferecido espontaneamente para que os usuários também possam 

experimentar um novo tipo de intervenção.  

Como exposto, ambas as modalidades seguem o caráter de grupo aberto, ou seja, não 

há critério de seleção, além da faixa etária, para participar do grupo e as pessoas podem se 

ausentar dos encontros sem que haja uma perda da possibilidade de participar do grupo. 

 

OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar os grupos de dinâmicas da Clínica 

Psicológica da UEL, no que tange a suas constituições e seus respectivos enquadres, visando 

descrever a importância da oferta de um espaço com estas características e funções. 

 

MÉTODO 

Este trabalho apresenta-se como um relato de experiência realizado a partir da 

inserção dos autores neste projeto extensionista e das supervisões clínicas realizadas em 

função dos atendimentos realizados em grupo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, os grupos de dinâmica da Clínica Psicológica da UEL surgem com a 

proposta de atender os usuários que estavam inscritos na lista de espera aguardando o 

atendimento individual, uma vez que essa espera costumava demorar entre seis meses e um 

ano, desde o primeiro contato, a realização da triagem e, finalmente, o início do tratamento 

psicoterapêutico. Contudo, observou-se uma expansão dos horizontes inicialmente 

propostos, visto que além do público inicialmente previsto passou a também convidar outros 

conhecidos para integrar o grupo. Além disso, a divulgação desse serviço foi ampliada, 
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abrangendo outros meios de difusão, principalmente pelo campus universitário da 

universidade e em serviços da atenção básica do Sistema Único de Saúde. Com isso, 

atualmente, os grupos contam também com pessoas que não estavam inscritas na lista de 

espera para atendimento individual e que não possuíam nenhum tipo de vínculo prévio com 

a instituição ou com serviços de saúde mental.  

Do início do projeto até meados de 2017, os grupos eram ofertados em vários horários 

durante a semana, sempre com o foco de atender todas as faixas etárias em mais de um 

horário e em um dia diferente da semana. Em decorrência do esvaziamento de alguns grupos 

e também das dificuldades dos próprios estagiários em relação aos horários para que os 

grupos funcionassem, a programação dos grupos foi alterada, concentrando os grupos de 

dinâmicas nos períodos matutino e vespertino das segundas-feiras e o grupo de sala de espera 

nas quartas-feiras de manhã. 

Os grupos sempre contam com um ou mais coordenadores, que têm como função 

receber os usuários deste serviço, apresentar o serviço e, se necessário, a instituição, além de 

propor dinâmicas e mediar a interação entre os participantes dos grupos. Tendo em vista o 

caráter aberto desses grupos, as dinâmicas trabalhadas não costumam ter como objetivo 

focos específicos para membros específicos, pois não se tem controle de quais pessoas 

comparecerão aos encontros semanais. Não obstante, muitas vezes as atividades realizadas 

são organizadas a partir de um combinado entre os membros e coordenadores, como, por 

exemplo, quando os participantes decidem comemorar alguma data especial, ou quando 

algum dos membros se dispõe a compartilhar algum conhecimento, como confecção de um 

artesanato específico.  

Para além das dinâmicas propostas, outra característica fundamental dos grupos é a 

valorização da fala dos participantes, independentemente se essas estão ou não de acordo 

com o tema proposto e previsto para o encontro. Em vista disso, muitas vezes a interação 

entre os membros do grupo ocorre de maneira autônoma e segue um rumo espontâneo no 

encontro. 

Zimerman (2000) indica que uma das condições básicas para a constituição de um 

grupo refere-se à reunião dos membros estar em torno de uma mesma tarefa e objetivo. 

Neste sentido, ao se pensar nos grupos aqui caracterizados, pode-se apontar para a própria 

convivência comunitária como a tarefa e objetivo comum.  
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Nota-se também que as experiências de convivência em grupo têm proporcionado 

complementos importantes para a prática da prevenção e atenção à saúde mental, de modo 

que se possa afirmar que o trabalho em grupo vai ao encontro com a compreensão da  

necessidade da existência de um espaço para escuta psicológica que propicie o 

autoconhecimento do sujeito, o desenvolvimento de suas potencialidades, a 

integração de conteúdos conscientes e inconscientes, contribuindo, assim, para a 

melhora de sintomas e redução do sofrimento psíquico. O grupo caracteriza-se como 

um cenário de trocas de experiências e de compartilhamento de sentimentos, 

possibilitando a discussão e a construção conjunta de soluções e novas estratégias para 

lidar com situações presentes nas vidas dos usuários. (Serafim, Souza, & Seminotti, 

2016, p. 136). 

Compreende-se haver um tipo de expressão da subjetividade do indivíduo que só é 

possível ser observada quando ele está dentro de um contexto de um grupo. O grupo 

favorece, acima de tudo, a interação e a possibilidade de trocas afetivas serem concretizadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendendo como propósito do profissional em formação de Psicologia apropriar-

se de diferentes técnicas que auxiliem o ser humano a enfrentar seu sofrimento psíquico, 

aposta-se que a convivência comunitária, encorajada e facilitada por um mediador, funcione 

como uma ferramenta para aprimorar os aspectos emocionais do indivíduo. Tendo em vista 

este aspecto, acredita-se que a modalidade de atendimento aqui apresentada tem funcionado 

tanto como um novo dispositivo para a comunidade como uma nova experiência para o 

profissional em formação, capacitando-o a pensar em formas para lidar com a alta demanda 

na atenção psicológica que correspondam mais à demanda da população e menos com os 

interesses restritos de formação voltada para a prática clínica particular. 
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Cartografando poderes e saberes: A clínica 

transdisciplinar em uma Estratégia Saúde da Família, 

em Assis 

Gustavo Giordani Silva46 

Andressa Fernandes Silva 

Gabriela Pilan Ferrari 

Mariana Neves Gonçalves de Souza 

Wiliam Siqueira Peres47 

 

Resumo: Este trabalho visa à apresentação da experiência vivida pel@s estagiári@s dos 4º e 

5º anos da Graduação em Psicologia, no ano de 2017, em uma Unidade de Estratégia Saúde 

da Família (ESF), na periferia de Assis-SP, vinculado ao Departamento de Psicologia Clínica da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de Assis. A proposta 

do estágio foi concebida a partir da ideia de que seja possível e imprescindível construir uma 

vivência ativa em uma psicologia política e, por isso, as perspectivas sobre as quais essa 

proposta está fundamentada - esquizoanálise e queering -, auxiliam na instrumentalização de 

uma escuta ampla e atuações que promovam diálogos com a comunidade e @s própri@s 

funcionári@s da ESF, e viabilizem a existência de um ambiente propício onde o sujeito tenha 

à disposição serviços de atendimentos psicossociais que o auxiliem em seu 

autoconhecimento, empoderamento e na autonomia para romper, dentro de suas 

possibilidades, com as linhas duras constituintes de sua subjetivação, abrindo caminho para 

que a sua multiplicidade desejante possa fluir. Por esta razão, foi inevitável o desapego de um 

modelo tradicional de clínica em que o setting exerce protagonismos preponderantes sobre a 

ação terapêutica em si, pois na área em questão não há uma estrutura física que possa 

comportar os atendimentos - individuais e coletivos - e, ainda que houvesse, muitos pacientes 

não possuem condições ou enfrentam outras dificuldades que impossibilitam sua ida à ESF, 

por isso, as ações são voltadas e realizadas conforme a demanda da comunidade, podendo 

                                                      

46 gusgiordani@gmail.com. 
47 Orientador, Assis, Faculdade de Ciências e Letras; Psicologia. 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 121 

ocorrer nas residências d@s usuári@s, em estabelecimentos ou até mesmo na rua, 

contribuindo dessa forma para um rompimento de determinados paradigmas e de um modelo 

hegemônico de saúde clínica vigente na sociedade e, consequentemente, para a 

potencialização de uma perspectiva de clínica transdisciplinar e seus benefícios dentro do 

trabalho em rede. 

Palavras-chave: clínica transdisciplinar; saúde coletiva; queering.  
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Clínica ampliada e o setting dilatado 

Tamiris Silva Bento 

Bianca Merino Büscher 

Elisa Gouvêa 

Wiliam Siqueira Peres48 

 

Resumo: Uma vez que o setting tradicional não dá conta de abranger todas as demandas que 

surgem na clínica psicológica, visto se tratar de um espaço restrito no qual apenas uma 

pequena parcela da população tem acesso, se faz necessária a implantação de uma clínica 

ampliada, operando por meio de um dilatamento do setting, de maneira a abranger camadas 

cada vez maiores de pessoas que desejam algum tipo de acompanhamento psicológico. Desse 

modo, a prática clínica não se limita ao setting terapêutico, mas vai adiante, chegando aos 

domicílios, espaços da comunidade, praças e ruas, ou seja, alcança os territórios onde se fazia 

ausente. Pensando nisso, este estudo vem para mostrar o trabalho de atendimento 

psicossocial realizado por um grupo de estagiários/as do curso de Psicologia da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em um bairro de periferia do interior de São Paulo, 

defendendo um fazer clínico político, onde serviços que são de direito da população, mas 

geralmente não são fornecidos pelo Estado, chegam aos pobres. Nosso objetivo, então, é 

mostrar a potência de uma clínica ampla e sua capacidade de empoderar sujeitos, tendo como 

um dos meios a cartografia do local em foco. Observamos que, por meio de nosso trabalho, 

foi possível auxiliar as pessoas atendidas, muitas vezes, capturadas por modelos de existência 

cristalizados pelas imposições normativas, a produzirem práticas emancipatórias, criando 

possibilidades de ampliação do próprio universo de referência. A importância de que 

estejamos presentes nesses territórios vem no auxílio que fornecemos para a produção de 

linhas de fuga e potencialização das singularidades. Além de uma nítida quebra de paradigmas 

a respeito do que faz o psicólogo/a e do que é a psicologia, que se dá por meio de uma postura 

clínica e teórica em um viés político e emancipatório que respeita as singularidades e da vazão 

às potencialidades. 

                                                      

48 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP - Campus Assis. Departamento de Psicologia 
Clínica. 
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Palavras-chave: clínica ampliada; atendimento psicossocial; potência; empoderamento. 
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Considerações sobre o grupo de dinâmicas 

infantil da Universidade Estadual de Londrina: o 

grupo infantil na visão dos usuários  

Ana Carolina de Moraes Silva49 

Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan50 

Maíra Bonafé Sei51 

 

Resumo: O Grupo de Dinâmicas Infantil da Universidade Estadual de Londrina é uma 

modalidade de serviço da Clínica Psicológica que desde 2015 promove um espaço lúdico e 

divertido para crianças de 4 a 11 anos. Com periodicidade semanal e caráter aberto, o Grupo 

abrange uma diversidade de crianças, sem haver necessidade de inscrição prévia, 

apresentando-se como uma alternativa para a psicoterapia individual tradicional. O espaço 

em questão não tem fins terapêuticos, pois não se utiliza de técnicas psicoterápicas e sim de 

uma abordagem lúdica e pontual, isto é, com propostas que se iniciam e são finalizadas a cada 

encontro. Dessa maneira, objetiva-se relatar como se dá essa prática a partir da perspectiva 

de seus participantes, discorrendo sobre as atividades e o imaginário das crianças. Os dados 

foram coletados por meio de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, utilizando-se 

do referencial psicanalítico. O procedimento foi baseado no procedimento de Desenho-

Estória com Tema, que consiste em expor um tema específico, neste caso, “O Grupo”, pedir 

para o participante realizar um desenho, contar uma história e dar um título para a imagem 

produzida. Para esta pesquisa, foram entrevistados individualmente 9 crianças e 7 respectivos 

responsáveis. A análise dos dados deu-se por meio de leituras assistemáticas dos desenhos e 

relatos, tendo em vista o método da atenção flutuante preconizada pela psicanálise. Com base 

no material coletado, percebe-se que as crianças discorrem sobre o espaço físico do Grupo, 

as amizades e sobre os coordenadores, graduandos de psicologia, que o compõem. Além 

disso, dão destaque para as atividades realizadas com maior autonomia e em espaços abertos, 

                                                      

49 Graduanda do 2º ano de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) anacarolianams@gmail.com 
50 Psicóloga, Residente em Saúde da Família (UEL) ortolan78@gmail.com 
51 Psicóloga, Mestre e Doutora e Pós-Doutora em Psicologia Clínica (IP-USP), Professora Adjunta do 
Departamento de Psicologia e Psicanálise, Universidade Estadual de Londrina - UEL mairabonafe@gmail.com 
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como piqueniques e caça ao tesouro. Discute-se a potencialidade deste espaço, sua 

representação no imaginário dos participantes e o impacto possível das práticas e vivências 

no cotidiano daqueles que o compõem.   

Palavras-chave: crianças; brincar; grupo; lúdico.  

 

INTRODUÇÃO 

A Universidade tem como tripé de trabalho o ensino, a pesquisa e a extensão. Em um 

contexto dos serviços-escolas de Psicologia, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) tem 

contemplado estes três eixos norteadores ao propor diferentes modalidades de intervenção 

na Clínica Psicológica, por meio de projetos de extensão, tais como o Pronto Atendimento 

Psicológico (Ortolan & Sei, 2016) e o Grupo de Dinâmicas (Zanluqui et al., 2016). Interessa aqui 

o Grupo de Dinâmicas. 

O Grupo de Dinâmicas é ofertado na Clínica Psicologia da UEL desde 2015 e se 

caracteriza como grupos abertos, oferecidos semanalmente e divididos por faixa etária 

(infantil, até 11 anos, adolescente até 17 ano e adultos). Mesmo com a metodologia de 

trabalho adotada ter sido a do grupo de caráter aberto, observou-se uma frequência 

constante e vinculação dos participantes no grupo (Zanluqui et al., 2017), o que provocou 

interesse em pesquisar esta intervenção, contemplando seus impactos na vida dos usuários.  

Objetiva-se, assim, aqui apresentar um recorte de uma pesquisa na qual se propôs 

compreender a perspectiva das crianças que frequentavam o grupo infantil e seus 

responsáveis a respeito do Grupo de Dinâmica. Aqui será apresentada a visão dos usuários 

infantis apenas. Refletiu-se, a partir da pesquisa, acerca dos limites e alcances deste tipo de 

atendimento psicológico, a fim de avaliar o serviço em questão e aprimorar a oferta. 

 

MÉTODO 

Com o intuito de propiciar um melhor acesso ao conhecimento do sujeito, esta 

pesquisa teve um caráter qualitativo exploratório, na medida em que esta metodologia 

permite uma compreensão mais profunda e significativa das questões trazidas pelos 

participantes (Silva, Bastos & Silva, 2017). Participaram nove crianças, entre nove e 13 anos. 

Para a coleta de dados, utilizou-se o Desenho-Estória com Tema (Aiello-Vaisberg, 1997), com 

a temática “O grupo”. Este procedimento é comumente utilizado em pesquisas de psicologia 

(Gomes et al., 2012; Bottan et al., 2013; Corbett et al., 2014), a fim de realizar investigações 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 126 

sobre o imaginário do sujeito e representações sociais. A análise de dados pautou-se no 

método psicanalítico que preconiza leituras assistemáticas do material produzido em estado 

de atenção equiflutuante (Bottan, et al. 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos desenhos e nas histórias das crianças, de modo geral foi observada a associação 

que estas fizeram entre o espaço do Grupo de Dinâmicas e o exterior da Clínica Psicológica. 

Representar o grupo ficou associado à ilustração da sala onde ocorria o grupo ou à própria 

clínica, destacando o ambiente físico, como na fala “mesa enorme cheia de papéis com várias 

cadeiras uma para cada criança (sic). Com a intenção de apropriação pelas crianças desse 

lugar de escuta e acolhimento que se tornara o Grupo de Dinâmicas, Ortolan, Maireno e Sei 

(2016) identificaram que as crianças, ao intitularem o nome da sala em que o grupo 

normalmente acontece de DivertiLegal, entendem aquele espaço físico com uma conotação 

libidinal, de investimento, até porque suas produções artísticas feitas no grupo sempre 

ganharam lugar nas paredes da sala, por exemplo. 

As crianças também trouxeram em seus desenhos e relatos a dimensão da quantidade 

de outros participantes no grupo: “era bem cheio” (sic), ou em outro relato a criança fala que 

às vezes ficava sozinha, algo que decorria do caráter aberto do grupo. Ou seja, é algo inerente 

ao grupo a possibilidade de em uma semana muitas crianças comparecerem e na semana 

seguinte o encontro ser realizado com apenas um participante. A questão da diferença de 

idade também se fez presente, com uma das crianças tendo relatado que não gostava muito 

do grupo, pois sempre havia outros colegas mais novos e que eles que brigavam entre si: 

“pestinhas” (sic). Acredita-se que este estar em convivência com outras crianças diferentes é 

uma potencialidade para se lidar com a inclusão social (Galletti, 2013) e também se aposta 

que é pela convivência que se tenha subsídio para o estabelecimento de uma atividade de 

promoção de saúde mental. O Grupo de Dinâmicas, assim, sustenta experiências coletivas e 

compartilhadas proporcionando também a criação e fortalecimento de vínculos. 

Por meio da pesquisa, pôde-se perceber que, de maneira geral, o Grupo de Dinâmicas 

se apresentou como um espaço de investimento libidinal das crianças participantes. Neste 

sentido, foi neste ambiente que puderam se sentir assistidas, acolhidas, no qual fizeram 

amizades, ou inimizades, mas com a intenção de aprender a convivência com o diferente, com 

o múltiplo.  
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Considera-se ser importante pesquisas como esta que objetivam a investigação do 

imaginário do usuário de um serviço a fim de aprimorá-lo caso for necessário, sendo este o 

caminho para a compreensão das expectativas do público em relação ao que é ofertado. Pode-

se, assim, tornar o serviço mais efetivo e singular às necessidades de seus usuários. 
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Cuida de mim: amparo à profissionais de 

atendimento socioeducativo 

Ana Grazielle Yoshinaga Costa52 

Adrielly Marconcin Silva53 

Caroline Marques54 

Géssica Oliveira55 

Giovana Mourinho56 

Solange Mezzaroba57 

 

Resumo: O projeto de extensão Cuida de Mim, visa dar amparo às vítimas de crimes e seus 

familiares, entendendo como vítimas pessoas que sofrem algum tipo de dano, seja ele de 

ordem física, moral, econômica e psicológica. Uma das atividades do projeto é o atendimento 

realizado com funcionários do Centro de Socioeducação (CENSE) I e II. Dada a natureza dos 

atendimentos realizados por estes funcionários, o trabalho nestes locais é carregado de forte 

pressão acarretando sentimentos de impotência, depressão entre outros. Mesmo não sendo 

vítimas diretamente, lidar com adolescentes privados de liberdade os faz sentirem-se 

prisioneiros também. Os grupos são compostos por técnicos e educadores dessas instituições. 

Com o intuito de não causar eventuais constrangimentos nos locais de trabalho, por serem 

profissionais de áreas distintas e guardarem uma hierarquia entre eles foram constituídos dois 

grupos: um de técnicos, composto por especialistas da área de Psicologia e Serviço Social; e 

outro de educadores. Os grupos são realizados em dias diferentes, quinzenalmente na 

Universidade Estadual de Londrina, coordenados por estudantes de psicologia. Temos como 

objetivo acolher e proporcionar um espaço de escuta e de fala sobre os sentimentos e 

percepções acerca do trabalho realizado cotidianamente na instituição à qual estão 

vinculados. Procuramos também trabalhar aspectos relacionados à autoestima, 

                                                      

52 Graduanda, Universidade Estadual de Londrina, email: grazy.yoshinaga@gmail.com 
53 Graduanda, Universidade Estadual de Londrina, email: adriellymarconcin@gmail.com 
54 Graduanda, Universidade Estadual de Londrina, email: marquescarol66@gmail.com 
55 Graduanda, Universidade Estadual de Londrina, email: gessicalvl@gmail.com 
56 Graduanda, Universidade Estadual de Londrina, email: giovanamourinho96@gmail.com 
57 Docente do Departamento de Psicologia Social e Institucional, email: solmezza@uel.br. 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 129 

autoconhecimento, autorrealização, autopercepção por meio de vivências facilitadas pelas 

estagiárias e realização de exercícios de mindfullness com o propósito de chamar a atenção 

dos participantes para o momento presente que estão vivenciando. Os resultados obtidos em 

um semestre de intervenção indicam que o grupo tem se caracterizado como um espaço de 

valorização dos sentimentos e emoções dos profissionais, reflexão sobre as funções que 

executam e como estas os afetam, culminando na aprendizagem de novas habilidades e 

estratégias para o relacionamento interpessoal e desenvolvimento pessoal dos participantes. 

Palavras-chave: psicologia forense; grupos; cuidado. 
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Desenvolvimento de um questionário para 

avaliar empatia 

Fabiano Koich Miguel58 

 

Resumo: Empatia é a capacidade de compreender o que as outras pessoas sentem e seus 

motivos, e também vivenciar suas emoções. Trata-se, portanto, de um importante aspecto 

das interações sociais, sendo a empatia tipicamente relacionada a melhor qualidade nos 

relacionamentos, visão mais positiva das interações e menor frequência de problemas 

emocionais ou transtornos. Apesar da importância desse conceito, curiosamente no Brasil não 

há nenhum instrumento padronizado de avaliação da empatia disponível para utilização 

profissional. A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um questionário para 

avaliação desse construto. Foi criado o Questionário Online de Empatia (QOE) que apresenta 

frases contendo situações de vida relacionadas à vivência empática, para as quais o avaliando 

responde em escala Likert de 1 (“nunca”) a 5 (“sempre”) com que frequência aqueles eventos 

acontecem. Com base nos modelos teóricos de empatia, foram criadas 63 frases. O QOE foi 

respondido por 2613 pessoas, sendo 66,4% do sexo feminino, com idades variando entre 18 

e 40 anos (M=26,97; DP=6,05). Foi realizada análise fatorial exploratória com o propósito de 

verificar a estrutura interna do questionário. Como resultado, percebeu-se que 40 itens eram 

redundantes ou não possuíam adequada correlação item-total. Então, o QOE foi reduzido para 

uma versão com 23 itens, divididos em três fatores. O primeiro fator diz respeito à 

responsividade emocional, ou seja, afetar-se emocionalmente pela situação dos outros; o 

segundo fator está relacionado ao respeito, ou seja, compreender os motivos das outras 

pessoas; e o terceiro fator abrange a disponibilidade, ou seja, colocar-se à disposição para as 

outras pessoas. Os alfas de Cronbach dos fatores variaram de 0,60 a 0,76, com 0,74 para a 

escala completa, indicando moderada precisão do questionário. Recomenda-se estudos 
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futuros verificando a validade de construto do QOE, isto é, se está avaliando empatia 

adequadamente. 

Palavras-chave: empatia; avaliação psicológica; psicometria. 
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Diálogos com a Clínica: construindo uma rede de 

resistência na saúde pública 

Heloísa N. Silva  

Lara B. F. Pinto  

Alejandra Astrid León-Cedeño  

 

Resumo: Pensar em novas práticas para o profissional da Psicologia, tais como a clínica 

ampliada, fora do setting tradicional, exige de estudantes e profissionais da área ir a campo a 

fim de conhecer sua realidade para tornar sua ação possível. O objetivo deste trabalho é 

relatar a experiência de estágio – à luz do referencial teórico da Psicologia Social – ocorrido 

em Londrina, em que como agentes de rede da saúde, realizamos conexões e comunicação 

entre os serviços da região: Centro Regional de Assistência Social, CÁRITAS, Ciranda da 

Cultura, Pastoral da Criança e Unidade Básica de Saúde, que naquele contexto encontrava-se 

temporariamente fora do território. Estarmos no entre possibilitou levantar demandas 

invisíveis à rede de saúde, que através de visitas domiciliares as gestantes da região, tornou-

se possível agirmos como auxiliares dos serviços de saúde, realizando encaminhamentos à 

rede e sendo ponte entre a população e tais serviços. Nosso trabalho possibilitou espaço de 

escuta a pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como uma oportunidade para falarem 

de si e de seus problemas, possuindo um caráter terapêutico. Contudo, articulação entre a 

Psicologia e a rede do local fora realizada, e a partir das visitas, a equipe pôde compreender o 

que aquelas famílias necessitavam e acionar a rede, servindo como suporte para o que os 

serviços de saúde não conseguiam enxergar. Logo, pudemos exercer uma forma emergente 

de fazer clínica, para além dos modos convencionais: fazer onde o profissional se dirige até a 

população, dentro de seu território e em contato íntimo com a população.  

Palavras-chave: Psicologia, rede de saúde, agenciamentos. 

 

Pensar em novas práticas para o profissional da Psicologia, tais como a clínica 

ampliada, fora do setting tradicional, exige de estudantes e profissionais da área ir a campo a 

fim de conhecer sua realidade para tornar sua ação possível. Para isso, é necessário refletir 

acerca de novas relações, redes e agenciamentos.  
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Realizar essa reflexão acerca do papel do psicólogo no âmbito da saúde pública foi de 

extrema importância para que o mesmo se tornasse possível, e desta forma este trabalho 

emerge a partir da experiência de um estágio supervisionado em saúde em que inicialmente, 

tínhamos que delimitar quais seriam nossas ações, já que era uma novidade para o curso de 

Psicologia da UEL a ocorrência do mesmo. Foi necessário ver quais eram as demandas da 

região em que ocorreu o estágio – um bairro da região oeste A da cidade de Londrina- PR -, 

para que pudéssemos somar sem atrapalhar. Desta forma, para saber do que exatamente 

aquela população necessitava, o trabalho em rede se tornou imprescindível, pois como 

afirmam Escóssia e Kastrup: “As ações coletivas de uma rede são definidas permanentemente 

e localmente, a partir de um jogo de associações e composições marcadas pela reciprocidade, 

as quais envolvem todos os elementos da rede” (Escóssia & Kastrup, 2005, p. 302) 

Para tanto, fomos a campo, a fim de vislumbrar, conhecer e descobrir de que forma 

poderíamos contribuir com o nosso trabalho. No campo, descobrimos que a Unidade Básica 

de Saúde (UBS) havia sido transferida de bairro, devido à fortes chuvas que causaram um 

abalo na estrutura do prédio. Desta forma, os moradores da região - que são em sua maioria 

idosos - estavam sem o apoio da UBS, tendo que se deslocar para bairros não tão próximos, 

com um transporte (van) disponibilizado pela prefeitura da cidade. A reforma da UBS local 

estava sem data prevista: a Prefeitura alegava não dispor de verbas para a realização da 

mesma. Sendo assim, os cidadãos da região ficariam desprovidos de um direito previsto na 

própria Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, executada pelo Ministério da Saúde, a qual, 

no seu primeiro princípio, assegura ao cidadão o acesso ordenado e organizado aos sistemas 

de saúde, visando a um atendimento mais justo e eficaz. O primeiro item desse princípio diz: 

“o acesso se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica próximos ao 

local de moradia”.  

Em meio à essa desterritorialização, utilizando-nos desse conceito que segundo 

Deleuze e Guattari (1972) significa a perda de território, considerado pelos autores tanto 

como um local físico quanto os hábitos do dia a dia, nosso estágio ocorreu e nos permitiu 

então efetivar uma prática ambulante, no sentido de não nos limitarmos apenas à um local 

físico, e podermos através de nossas andanças atuarmos como agentes de rede da saúde, ou 

seja, seríamos responsáveis por realizar conexões e comunicações entre os serviços de saúde, 

como Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), UBS, CÁRITAS, e a população, 
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levantando as dificuldades encontradas no território e buscando encontrar conjuntamente 

possibilidades para estas. Pois como afirma Pinheiro e Mattos:  

Ao observarmos o funcionamento das redes de cuidado do SUS, verificamos que, entre 

as diversas unidades, seja da equipe de saúde da família, unidades básicas, serviços de 

especialidades, rede hospitalar e mesmo o atendimento pré-hospitalar, trabalham 

comunicando-se mutuamente, num processo que de longe pode-se verificar que é um 

funcionamento em rede (Pinheiros & Mattos, 2006, p. 46) 

Com isso, as ações em rede foram as grandes permeadoras dos processos do nosso 

estágio. 

 

DISCUSSÃO 

Enquanto “nós de rede”, fizemos essa ponte entre serviço de saúde e população, no 

cotidiano do bairro – uma vez por semana - a fim de transmitir informações de um ponto da 

rede a outro e também na rua para os moradores. Com o prédio original da UBS interditado, 

alguns funcionamentos básicos foram transferidos para uma Igreja Católica e, após um tempo, 

esses serviços foram transferidos para a Associação Ciranda da Cultura (CIRANDA). 

A população daquele bairro sofrera uma série de violências, tais como: o fechamento 

da UBS local, a luta da população para o não fechamento da escola, a violência policial, a 

precariedade dos serviços ou o não atendimento de jovens do Programa ViraVida (devido ao 

encerramento deste) e de desmanche de direitos trabalhistas (não pagamento da reposição 

da inflação para os servidores públicos, eliminação da hora atividade para os professores da 

rede pública, entre outros), mostrando que: 

o cenário que se vislumbra hoje no Brasil, no setor público, é de uma crise estrutural 

desencadeada pela fragilidade das políticas sociais e econômicas que tem como 

consequência o distanciamento entre os direitos sociais garantidos pela constituição e 

a real capacidade de atendimento pelos serviços públicos”. (Matias & Abib, 2007, p. 

207) 

Logo, diante do sucateamento dos serviços públicos e a perda de direitos, tivemos que 

agenciar novas parcerias, novas possibilidades de ação que pudessem dar conta de demandas 

invisíveis à rede de saúde que se encontrava tão fragilizada naquele momento. Segundo 

Escóssia e Kastrup: 
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Agenciar é estar no meio, sobre a linha de encontro de dois mundos. Agenciar-se com 

alguém, com um animal, com uma coisa - uma máquina, por exemplo - não é substituí-

lo, imitá-lo ou identificar-se com ele: é criar algo que não está nem em você nem no 

outro, mas entre os dois, neste espaço-tempo comum, impessoal e partilhável que 

todo agenciamento coletivo revela. A relação, entendida como agenciamento, é o 

modo de funcionamento de um plano coletivo, que surge como plano de criação, de 

coengendramento dos seres. (Escóssia & Kastrup, 2005, p. 303) 

Desta forma, estarmos no entre possibilitou levantar demandas invisíveis à rede de 

saúde, através de uma parceria com a Pastoral da Criança tornou-se possível a realização da 

rede e de encaminhamentos para os serviços de saúde. 

 

ADENTRANDO NO MUNDO DAS GESTANTES 

Sem o espaço físico da UBS, o CIRANDA se tornou fonte de referência da saúde da 

região, onde eram realizados os grupos que anteriormente eram sediados pela UBS, tais como 

grupo de saúde mental, nutrição, tabagismo, alongamento-fisioterapia, atividade física, 

caminhada, aferição de pressão, distribuição de remédios para diabetes, e também, um local 

para que pudéssemos realizar nossas reuniões de estágio. Logo, a Pastoral da Criança nos 

permitiu contato com as ruas do bairro, com as gestantes e com as multiplicidades; e o Ciranda 

além de permitir um espaço para territorializarmos nosso estágio na saúde da região Oeste A, 

também se apresentou como um espaço micropolítico produtor de encontros, afetos, 

potências, belezas e saúde. Segundo Merhy et al:  

Trazer o micropolítico é trazer os lugares onde as existências furam os muros 

institucionais, conectando relações com o fora que é constitutivo dos processos; 

processo este intensamente produtor de novos sentidos no viver e no conhecimento. 

É trazer o lugar dos processos de encontros e suas atualizações das relações de poder. 

É trazer a micropolítica do encontro e a produção viva das redes de conexões 

existenciais, multiplicidades em agenciamento. (Merhy, et al., 2014, p. 5)  

A partir dessas parcerias (UEL, UNIFIL, CIRANDA e Pastoral da Criança), passamos a 

realizar visitas domiciliares às gestantes da região. Com as visitas, houve a possibilidade de 

realizar uma clínica extramuros. Às gestantes visitadas era ofertada uma escuta, um espaço 

para falarem de si, de suas dificuldades e questões que permeavam suas gravidezes e vidas. 

Durante esses momentos, choros, desabafos, reflexões e risos ocorreram, possuindo muitas 
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vezes um caráter terapêutico. A equipe estando dentro da residência de cada gestante podia 

compreender com mais facilidade a realidade e as necessidades que cada visitada possuía, 

podendo então acionar a rede com demandas que eram necessárias, mas que não chegavam 

até os serviços de saúde, devido à invisibilidade das mesmas. Logo, pudemos experimentar 

uma outra maneira de um fazer clínico, atuando em rede e se deparando com a real situação 

de cada sujeito.  

Traremos o caso de uma gestante atendida por nós, a Mara59. Mara era uma gestante 

de 7 meses, com várias questões a serem observadas, como sua mãe acamada por conta de 

acidente vascular cerebral (na primeira visita nos foi dito que havia sofrido nove AVC’s, 

número que aumentou no decorrer do acompanhamento), gestação de risco, questões 

financeiras bastante complexas, problema de tireoide, além de um quadro de depressão, 

necessitando assim de medicamentos. No nosso primeiro encontro, escutamos e acolhemos 

o sofrimento daquela mãe que passava por questões tão delicadas e acionamos o serviço do 

CÁRITAS, a fim de saber sobre a possibilidade de auxiliarem a família com a manutenção de 

fraldas geriátricas, que a mãe de Mara necessitava. Além disso, vimos a possibilidade de 

alguma vizinha, conhecidas ou mulheres da Pastoral da Criança auxiliarem nos cuidados da 

idosa para que Mara não ficasse tão sobrecarregada.  

Em um segundo momento, soubemos que a bebê de Mara havia nascido e que estava 

internada no Hospital Universitário (HU) e que a mesma tinha uma doença rara (acondroplasia 

adrenal congênita), necessitando de uma série de cuidados especiais e medicamentos caros 

para sua sobrevivência. Fomos até o HU a fim de lhe fornecer auxílio frente à situação por ela 

vivenciada, no entanto:  

tal auxílio não pode ser meramente “tecnicista”, pois situações de violência não se 

resolvem apenas com protocolos e fluxos, mas sim através de uma escuta que busca 

encontrar saídas junto àqueles que se deparam com esses casos” (Vecina & Machado, 

2010, p. 2) 

Mara nos contou sobre a situação delicada de sua bebê, de seu filho que faltava às 

aulas para poder cuidar da avó acamada, já que seu pai trabalhava durante o dia. Devido às 

faltas, a escola começou a pressionar Mara, dizendo que acionaria o Conselho Tutelar para 

verificar o motivo da ausência do adolescente. Diante da situação, acionamos a escola, 

                                                      

59 Nome fictício 
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explicando à diretora o motivo das faltas do menino e solicitando a compreensão da mesma 

– fato que obtivemos êxito. Também relatamos à equipe da UBS em que Mara fazia 

tratamento a sua atual situação, para que pudessem dispor seus serviços àquela mulher que 

fora tão violentada em sua vida.  

No entanto, para a equipe da UBS, Mara era considerada uma gestante “problema”, 

pois faltava nas consultas médicas. Naquele momento, fornecemos informação sobre a 

complexidade do caso e a presença de mãe e filha no HU, após a bebê ter sofrido risco de 

morte iminente. Podemos perceber neste breve relato que, apesar do compromisso e 

competência dos trabalhadores da UBS, a lógica reproduzida na maioria dos serviços de saúde 

ainda opera baseada no campo das profissões, procedimentos e protocolos; “uma lógica 

burocrática organizacional a partir do apagamento da multiplicidade das dimensões e suas 

éticas existenciais que perfazem os sujeitos sociais” (Merhy, et al., 2014, p. 3), que não 

permitiu aos profissionais da saúde se questionarem sobre os motivos pelos quais a gestante 

faltava às consultas, por exemplo.  

No que tange a esse aspecto: 

Os/as usuários/as produzem modos de existências que são, muitas vezes, julgados e 

cerceados pelas equipes de saúde, e estas ficam aprisionadas a um modo de saber tão 

preponderante, que não possibilita perceber que certas atitudes, comportamentos, 

expressões são modos de existência, ainda que se apresentem cheios de tensões e 

problemas. (Merhy, et al., 2014, p. 3) 

Além disso, o caso de Mara nos permite pensá-la enquanto usuária guia, que por meio 

dos muros institucionais instaurados pelos profissionais, produz e constrói sua própria rede.  

O território tomado como produção de agenciamentos, majoritariamente 

desconhecido pelas equipes de saúde, instaura uma rede rizomática não linear que 

não se apresenta capturada em um território único, em um espaço geográfico 

definido. (Merhy, et al., 2014, p. 4) 

No caso de Mara, fomos o elo de ligação entre ela e a equipe de saúde, como agentes 

de rede, comunicando à UBS, CRAS e Caritas acerca da complexidade em que Mara 

encontrava-se, tanto financeira, quanto de saúde. Conversamos também com a escola do filho 

e com a Associação de Apoio à Família do Idoso com Deficiência, recentemente criada em 

Londrina, de modo a contribuir com a rede de serviços compartilhando as informações e 

possibilitando encaminhamentos conjuntos em relação a esta mãe.  
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Logo, a partir da escuta e acolhimento o setting clínico pôde se fazer presente em 

diferentes contextos e ambientes, ampliando a prática do Psicólogo para além do consultório 

entre quatro paredes.  

Outro nó de rede que pudemos estabelecer, foi com o Centro Universitário Filadélfia 

(Unifil), auxiliando na formação de um Grupo Terapêutico para Gestantes. A terapeuta, aluna 

do último ano de psicologia na Unifil, pôde desenvolver com as gestantes um trabalho que 

abordou as mudanças vivenciadas e a forma de enfrentamento das participantes frente à 

gravidez; no entanto, devido às faltas das participantes, o trabalho não alcançou por completo 

o percurso que a terapeuta havia traçado. Todavia, apesar das dificuldades, o grupo 

aconteceu, no período de agosto até dezembro de 2016, com resultados significativos para as 

participantes. As atividades desenvolvidas nesse grupo terapêutico de gestantes foram: 

Elaborar uma pasta para guardar as atividades; Desenho Livre; Linha do Tempo Simbólica; 

Quem era você antes da gestação e o que mudou?; escrever o que mais marcou na gestação 

de forma livre, com nove folhas a disposição, correspondentes a cada mês vivenciado. 

Além disso, outras ações realizadas nesse estágio foram visitas domiciliares para além 

das gestantes, podendo beneficiar também outros moradores do bairro com esse serviço, e a 

realização de um bingo e baile para os idosos da região, no Ciranda, como forma de 

agradecimento a esse local que nos permitiu centralizar a nossa prática. A realização desse 

evento foi vista pelas organizadoras como um meio de promoção de saúde, já que os 

participantes puderam desfrutar de um momento de lazer, descontração, contato social e dos 

benefícios físicos e psíquicos que a atividade física, no caso a dança, pode propiciar.  

 

CONCLUSÃO 

Nosso trabalho possibilitou um espaço de escuta à pessoas em situação de 

vulnerabilidade, assim como uma oportunidade para falarem de si e de seus problemas, 

possuindo um caráter terapêutico. 

Além disso, uma articulação entre a Psicologia e a rede do local fora realizada, uma vez 

que, a partir dessas visitas, a equipe pôde compreender o que aquelas famílias necessitavam 

e acionar a rede, servindo como um suporte para o que os serviços de saúde não conseguiam 

enxergar, caracterizando-se e então como uma prática que visou à promoção e prevenção da 

saúde do bairro envolvido.  
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Dinâmica de famílias adotivas: limites e 

possibilidades do processo de adoção 

Caroline da Silva Fantini 

Maíra Bonafé Sei 

 

Resumo: A adoção se configura como um processo complexo, influenciado por questões 

conscientes e inconscientes, implicando uma reorganização da dinâmica conjugal e familiar. 

Usualmente há uma idealização e construção de expectativas quanto ao filho adotivo, que 

poderá resultar em dificuldade no estabelecimento de vínculo e relacionamento com o filho 

adotivo. Esta idealização pode gerar consequências prejudiciais para o adotado, 

especialmente ao considerar a história anterior desta pessoa, que pode ter vivenciado 

situações de privação, negligência e violência dos pais biológicos. Winnicott afirma que 

quando a história anterior do adotado não foi suficientemente boa, os pais que adotam 

passam a ser “pais-terapeutas”, percebendo-se que os pais sabem antecipadamente da 

necessidade desta dedicação e paciência que transcende o que era inicialmente esperado. 

Este fato remete ao encaminhamento das famílias adotivas para serviços de psicoterapia, haja 

vista as dificuldades, sentimentos de decepção e até arrependimento pela adoção. Objetiva-

se por meio de um estudo teórico-clínico, discorrer sobre a dinâmica de famílias adotivas e 

apontar para limites e possibilidades implicadas no processo de adoção.  Três atendimentos 

de famílias, que chegaram a um serviço-escola de Psicologia de forma espontânea ou através 

de encaminhamentos do poder judiciário, foram realizados a partir de um projeto de 

extensão. Percebeu-se nos atendimentos realizados dificuldades no processo de adoção, 

indisponibilidade afetiva, permeadas por uma provisão ambiental inadequada, com 

dificuldades das famílias em se adaptar e até organizar o espaço físico para o acolhimento das 

crianças adotadas. Considera-se, assim, pertinente tanto a psicoterapia com estas famílias 

quanto capacitações dos profissionais que acompanham o processo de adoção, em vias 

propiciar uma adoção suficientemente boa, considerando que para ser bem-sucedida implica 

não apenas no encontro de uma família, mas em uma disponibilidade de acolhimento da 

criança adotiva real, saindo de um estado de idealização deste filho. 

Palavras-chaves: adoção; dinâmica familiar; possibilidades; 
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Enurese noturna na infância: um estudo de caso  

Hévila de Fátima Pinto Pereira 

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o manejo do psicoterapeuta no 

atendimento a uma criança com sintoma de enurese noturna atendido em psicoterapia 

psicanalítica. A enurese é o ato de urinar involuntariamente, comum entre crianças de 4 a 5 

anos, que gera um desconforto e julgamento social, e pode significar muito ou significar nada. 

A manifestação da enurese pode ser compreendida como a necessidade de regredir a uma 

fase anterior do desenvolvimento do paciente, como um fenômeno psicológico, que está 

relacionado à vida emocional da criança. O estudo foi realizado a partir do atendimento 

psicoterápico de uma criança de 7 anos, que segundo os cuidadores apresentava dificuldade 

de aprendizagem e enurese noturna. Foram realizadas 2 sessões de entrevistas iniciais com 

os cuidadores para compreender a demanda, 13 sessões de psicoterapia psicanalítica 

realizadas com a criança, uma vez na semana. Em cada sessão o paciente utilizava brinquedos, 

materiais gráficos e de modelagem, que ficavam guardados na gaveta individual localizada no 

consultório.  Por meio de brincadeiras lúdicas foi possível estabelecer e aprimorar o vínculo 

criança-psicoterapeuta. Por meio de interpretações do brincar e das produções gráficas da 

criança durante as sessões foi possível analisar e ajudá-la a compreender suas fantasias e 

sentimentos. Finalmente, verificou-se que os sintomas apresentados refletiam a problemática 

afetivo-emocional decorrentes da história pregressa e momento atual vivenciado pela criança 

no contexto familiar e escolar. Logo após as primeiras sessões foi possível identificar alguns 

sinais de melhora na sintomatologia da criança de acordo com os relatos dos seus cuidadores. 

Palavras-chaves: psicoterapia infantil; enurese noturna; psicanálise. 
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Grafitando a Clínica: Possibilidades Ampliadas de 

Atendimento a Adolescentes Cumprindo Medidas 

Socioeducativas 

Greice Kelly Barbosa60 

Alejandra Astrid León Cedeño61 

 

INTRODUÇÃO  

Entendemos a categoria de vulnerabilidade social como uma das expressões das 

questões sociais que se materializa como resultado das contradições do próprio modo de 

produção capitalista. São diversos os elementos objetivos e subjetivos que levam sujeitos e 

territórios para a condição de vulnerabilidade social, dentre eles enfatiza-se a pobreza; a 

segregação espacial; a ausência da garantia dos Direitos Humanos e sociais; precarização da 

rede de proteção social, especialmente na esfera da educação e da saúde; preconceito e 

racismo e suas diferentes facetas; violência de grupos envolvidos com a criminalidade, à 

exemplo do narcotráfico; opressão e violência institucional por meio das forças de segurança; 

efetivação do Estado Penal e do encarceramento em massa, dentre outros. 

Neste sentido, Castro, Abramovay e Andrade (2001), discorrem que a vulnerabilidade 

social pode ser tratada como o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos 

recursos materiais ou simbólicos dos sujeitos, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à 

estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que provêm do Estado, do 

mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o 

desempenho e mobilidade social dos sujeitos. Desta forma, como apontam os autores, a 

situação de vulnerabilidade aliada às turbulentas condições socioeconômicas de muitas 

regiões, podem vir a ocasionar em tensão entre os jovens, que agrava diretamente os 

processos de integração social e em algumas situações, fomenta o aumento da violência e da 

criminalidade. Convém salientar que a violência, embora em muitos casos associada à 

pobreza, não é sua consequência direta, mas sim como as desigualdades sociais, a restrição 

                                                      

60 Graduanda do curso de Psicologia – Universidade Estadual de Londrina - PR, Brasil. Greicce.kellyb@gmail.com  
61 Professora Doutora da Universidade Estadual de Londrina - PR, Brasil. 

mailto:Greicce.kellyb@gmail.com
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do direito ao acesso à bens e recursos de lazer, esporte e cultura, operam nas especificidades 

de cada grupo social, podendo vir a desencadear comportamentos tidos como violentos. 

Na contemporaneidade o número de adolescentes em conflito com a lei tem 

aumentado consideravelmente, fazendo com que políticas e projetos sejam criados a fim de 

diminuir este número e por vezes, punir de forma severa estes adolescentes. No entanto, 

pouco é discutido nas políticas sobre a etiologia deste fenômeno social, pouco tem-se falado 

sobre as desigualdades sociais extremas existentes e como isso afeta a subjetividade dos 

adolescentes que estão inserido neste contexto de vulnerabilidade. Frente ao sistema 

capitalista o consumo é estimulado a todos, independentemente da idade ou classe social, 

aqueles que possuem maior poder aquisitivo tem um amplo leque de possibilidades e escolhas 

a serem feitas, relacionadas há diversos âmbitos da vida, enquanto aqueles que não 

desfrutam das mesmas possibilidades e oportunidades ficam à mercê do descaso político – 

relacionados a saúde, educação, segurança - e das ínfimas oportunidades que podem vir a 

surgir. A socialidade resultante de todas as contradições até então apontadas levam a 

desvalorização de todo o potencial que cada sujeito tem latente em si, minimizando todas 

estas pessoas a sujeitos que não têm o genuíno direito de se expressar e de estar no mundo 

da forma que lhe convém. 

De acordo com o site da prefeitura de Londrina - PR (2016), o CREAS II - Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social - Serviço de Prestação Social a Adolescentes -, 

oferece proteção e acompanhamento social para adolescentes e jovens que cumprem medida 

socioeducativa em meio aberto e que se encontram em situação de dificuldade interpessoal 

e social, do ponto de vista do comprometimento com o ciclo da violência e do ato infracional. 

As políticas do CREAS II buscam inserir ou reinserir adolescentes, jovens e suas famílias em 

ações periódicas e sistemáticas, individuais e grupais, estimulando a busca de equilíbrio 

individual e em suas relações sociais, possibilitando espaços de reflexões sobre a consolidação 

de um projeto pessoal de futuro, com escolhas que propiciem o alcance de novas e 

construtivas formas de inserção social.  

A equipe profissional é constituída de forma interdisciplinar, onde se encontram 

assistentes sociais, psicólogos e arte educadores. O trabalho é construído sobre análises e 

diálogos constantes entre as diferentes áreas de conhecimento, de forma que possam ser 

criadas estratégias efetivas voltadas aos jovens e adolescentes da instituição, levando em 

consideração os aspectos subjetivos, objetivos e sociais dos sujeitos. Para discussões e 
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execuções de tarefas faz-se necessário a compreensão de conceitos da Política de Assistência 

Social, na qual a família é vista como central enquanto espaço privilegiado de proteção e 

cuidado, e os territórios são vistos como base de organização dos serviços, com suas 

especificidades, particularidades, singularidades, complexidades e dinâmicas, o que amplia 

para o profissional as possibilidades de identificação e trabalho com as potencialidades 

individuais, familiares e comunitárias. 

O trabalho em questão teve como objetivo contribuir com a prática do psicólogo na 

política de Assistência Social adotada pelo CREAS II, bem como conhecer suas atividades e o 

poder de articulação da rede. Para o desenvolvimento do trabalho, realizaram-se observações 

participantes semanais, acompanhando ativamente durante um ano as atividades de 

prestação de serviços à comunidade que eram cumpridas pelos adolescentes em uma creche, 

na zona Sul do município de Londrina. 

 

ARTE, ENGAJAMENTO POLÍTICO E A CLÍNICA EXTRAMUROS A PARTIR DO MOVIMENTO HIP 

HOP  

A prestação de serviço à comunidade foi desenvolvida em uma creche no município de 

Londrina durante o decorrer do ano de 2016. Dentre as diversas atividades desenvolvidas, os 

adolescentes aprenderam a fazer pinturas utilizando como base a técnica do grafite, 

aprenderam a reformar casinhas de madeiras e formularam atividades práticas para serem 

realizadas com as crianças ao concluírem a prestação de serviços à comunidade. Além disso, 

durante o percurso que era realizado entre o CREAS II até a creche em questão, os 

adolescentes desenvolviam as chamadas “rodas de freestyle”, como forma de conversarem 

entre si, bem como recurso utilizado para diversão. Nestas interações foi possível observar 

que constantemente os jovens compartilhavam suas singularidades, dificuldades, anseios, 

desejos e aspirações, elementos que não eram evidenciados nem demonstrados nos 

atendimentos individuais, mas que a partir de conversas que fluíam durante as atividades 

(SPINK, 2008) e dos desenhos e grafites criados por eles, os elementos conseguiam ser 

simbolizados, ressignificados e elaborados, tanto individual como coletivamente.  

O pensador Vygotsky (1934) apresenta suas ideias em relação aos artistas, apontando 

que os mesmos têm, através de um sistema simbólico, a possibilidade de transparecer ao seu 

público suas emoções e que através de uma descarga, as mesmas são capazes de se 

transformar, de forma que a arte possibilita não só uma descarga de emoções, mas também 
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a mutabilidade dos sentimentos. Dentro das diferentes expressões artísticas, incluímos os 

elementos do movimento hip hop como canalizador da arte, especialmente música, dança e 

artes plásticas. Esse movimento exprime-se por meio da arte e apropria-se da rua como palco 

para o fazer artístico (Silva, 1999). Somando a isso, o hip hop vincula a arte à esfera do 

protesto, que geralmente acontece pela via dos posicionamentos críticos e de combate a 

qualquer forma de opressão, racismo, violência e descaso mediante à juventude. Segundo 

Andrade (1999), o movimento hip hop é manifesto como um movimento social, que permite 

aos jovens desenvolver uma educação política e como consequência, exercer o direito à 

cidadania. Neste sentido, o movimento, originado da necessidade de sociabilidade de jovens 

das periferias de grandes centros urbanos, oferece ao espaço urbano - constituído de bairros, 

ruas e escolas - elementos de identificação e formação para adolescentes, que se traduzem 

na resistência à ideologia dominante e discriminadora. (Magro, 2002). 

Segundo Castro, Abramovay e Andrade (2001), experiências que priorizam a 

participação dos jovens como protagonistas do seu processo de desenvolvimento vêm 

demonstrando ser alternativas eficientes para superar a vulnerabilidade desses sujeitos, 

tirando-os do ambiente de incerteza e insegurança. Os autores apresentam que é essencial 

captar e disseminar a expressão dos jovens, concretizando suas potencialidades juvenis e 

permitindo que eles contribuam para a problematização de seu cotidiano. Além disso, a 

valorização das formas de expressão tipicamente juvenis, tais como o rap e o grafite, 

colaboram para que tanto os próprios jovens quanto os demais integrantes da sociedade 

reconheçam esses atores como capazes de contribuir e construir soluções pacíficas para os 

conflitos sociais. (Castro, Abramovay & Andrade, 2001). 

Como um movimento inicialmente periférico, o hip hop apresenta-se como uma das 

primeiras formas de arte apresentada a esses jovens e claramente apresentam uma dinâmica 

de mundo diferente, onde cada uma das manifestações artísticas presentes no movimento, 

propiciam ao adolescente uma forma de expressão de sentimentos e ideologias, criando 

autonomia e podendo vir a servir como um instrumento de descargas de sentimentos. Neste 

sentido, o movimento se mostra eficaz ao cumprir um papel de porta voz do que os jovens 

pensam, falam, acreditam e sentem, comprovando a sua eficácia ao que alega a aproximação 

dos jovens com os seus pares e com a sua própria realidade, a qual a partir da arte pode ser 

reelaborada e reformulada de uma forma crítica e construtiva. 
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Sendo assim, ter compreensão de que as situações com as quais os psicólogos e outros 

profissionais se deparam podem ser decorrentes de condições e estruturas sociais violadoras 

de direitos, faz com que os profissionais criem novas estratégias de intervenção, sem perder 

seus referenciais teóricos, assim como a especificidade de cada área de formação, levando em 

consideração tanto a dimensão subjetiva como a objetiva dos fenômenos sociais. Segundo 

Sawaia (2001), a subjetividade enquanto questão política, tem como eixo a humanidade na 

sua historicidade. É preciso considerar o sujeito e sua relação com a sociedade e pensar sobre 

as influências que está exerce sobre ele, considerando assim sua história de vida. É importante 

construir uma prática que venha para romper com os diagnósticos no qual se pretende 

identificar o funcionamento psíquico, sem compreendê-lo enquanto parte de um sujeito que 

interfere e vivencia situações em um contexto social. 

Segundo Silva e Carvalhares (2016), as conexões entre Psicologia e Políticas Públicas 

surgem como potencializadoras de uma rede que se constrói no cotidiano e que devem ser 

articuladas e interligadas para que funcione. Ir além das barreiras de produção científica, 

elitizadas e universais que são construídas para a vivência na prática se faz necessário Assim, 

a Psicologia deve se somar a movimentos que de modo crítico, localizado e parcial, resistem 

a modos enlatados de análise e intervenção e que vão a campo mostrar que há possibilidades 

a serem construídas fora do modelo tradicional, viabilizando a possibilidade de existência para 

além dos muros institucionais. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Frente a isso, evidencia-se a importância de intervenções inovadoras, que se articulem 

com as necessidades e anseios dos adolescentes e usuários. É necessário compreender a ideia 

de que os profissionais não devem se pautar apenas naquilo que os usuários precisam, mas 

também no que querem, podem e almejam. Os recursos apresentados pelo movimento hip 

hop aparecem como precursores de uma realidade que é ignorada pela maior parte da 

sociedade. Ao apresentarem as realidades vivenciadas por eles, denunciando toda violência, 

descaso político, social e a exclusão, os adolescentes passam a transformar um espaço neutro 

em um locus de potência e visibilidade, colocando em cheque os modos de subjetivação 

capitalista preconceituosos e excludentes, demonstrando que apesar de rotulados como 

margem, também são rio. 
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Grupo de Mulheres em Idade Reprodutiva: 

Espaço de escuta e intervenção 

Fabiola da Silva Miranda 

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis 

Rosely Pisicchio Jung 

Silvia Nogueira Cordeiro 

 

Resumo: Sabe-se que, a partir da menarca até após a menopausa, algumas mulheres sofrem 

de transtornos específicos, como por exemplo, transtornos de humor e de ansiedade 

relacionados a fatores pertinentes à saúde reprodutiva, além de transtornos alimentares, 

doenças autoimunes, quadros alérgicos e de patologias orgânicas específicas, como, por 

exemplo, câncer de mama e ovário, endometriose, que também afetam a saúde mental (Justo 

& Calil, 2006; Rennó & Soares, 2007). O Grupo de Mulheres foi criado com o objetivo de 

contribuir para a prevenção e melhoria da qualidade de vida das mulheres em idade 

reprodutiva, no atendimento a comunidade, proporcionando um espaço de escuta e 

acolhimento de angústias. O grupo faz parte das atividades do Projeto de extensão: 

Atendimento Multiprofissional à Saúde da Mulher, vinculado ao Ambulatório 

Multiprofissional à Saúde da Mulher AE - UEL. Os atendimentos em grupo priorizaram a 

escuta, a análise e compreensão dos problemas vivenciados. Nas atividades propostas 

buscou-se compreender a dinâmica de atuação das mulheres nas suas experiências de vida, 

trabalhando questões emocionais que perpassam as suas vivências e produzem sofrimento. 

Foi possível observar a vinculação rápida das participantes, tanto entre si quanto com a 

psicoterapeuta, assim como nas atividades sugeridas.  Os principais temas trabalhados foram: 

depressão, ansiedade, memórias, percepção corporal, relacionamentos afetivos, entre 

outros. Foi possível observar que para estas mulheres nomear suas angústias abriu 

possibilidades para enfrentar o sofrimento, favorecendo o re-posicionamento diante dos 

problemas enfrentados. As atividades encontram-se em andamento e tem contribuído com a 

melhoria do atendimento às mulheres, tanto nos aspectos emocionais quanto físicos. Além 

de favorecer a capacitação dos estagiários de psicologia para o atendimento à saúde da 

mulher. 
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Palavras chave: saúde da mulher; atendimento em grupo; psicologia da saúde. 
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Grupos autônomos de livre expressão como 

práticas clínicas de micropolítica: a potência criadora 

do encontro a partir de um grupo de pintura e 

desenho 

Bianca Spina Enéas62 

Ana Paula Vieira Faria 

Marília Aparecida Muylaert63 

 

Resumo: Fazendo uso da construção de sintoma e de doença como decorrência da 

normatização de corpos, afetos e espaços por estruturas que permeiam os meios sociais, 

torna-se possível discorrer sob o olhar da esquizoanálise o além das práticas clínicas: o ato 

político da criação de espaços incólumes de posições hierárquicas, retomando como sujeitos 

a autonomia de seus limites, possibilidades de criação e expressão de si enquanto corpo, 

relações e potência. Com base em tais pontos este trabalho utiliza da observação cartográfica 

de um grupo específico em uma cidade no interior do Paraná com pouco acesso a arte e lazer. 

Sem qualquer vínculo institucional o grupo nasceu com objetivo de livre produção de pintura 

e desenho com encontros semanais de longa duração aberto a todos sem quaisquer restrições 

de participantes. Atualmente o grupo se mantem entre 7 e 9 pessoas cada qual por seu motivo 

de participação, um local onde o encontro e sua experimentação seguem um tempo não 

pautado pela obrigação da produção alienante. É a partir da comunicação entre o grupo, sobre 

suas vidas e desejos, que o investimento neste ambiente de arte e liberdade projeta novas 

formas de existência e expressões incitando uma nova percepção de limitação que não vêm 

de si e sim de exigências sociais de contenção de experiências e encontros. A demanda clínica 

não existe além do sujeito inserido em uma sociedade, portanto a descrição proposta de locais 

permeados por encontros empoderadores de tais sujeitos perante sua forma de existência e 

produção é de suma importância para a inversão da noção de solução rápida e externa 

procurada pela maioria da população. A psicologia com uma participação nestas vivências com 

                                                      

62 E-mail: bibispeneas@gmail.com 
63 Orientadora - Faculdade de Ciências e Letras de Assis; Psicologia. 
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cartografias insere dentro das suas práticas um real território de diferenças, que são recortes 

de mundo críticos sob aquilo que provavelmente seria apontado como sintoma. 

Palavras-Chave: esquizoanálise; micropolítica; livre-expressão; grupalidade; encontros. 
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Manifestações edípicas em um processo 

psicoterapêutico 

Jéssica Guirardelli  

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis   

 

Resumo: As situações experienciadas na infância colaboram para a constituição da 

personalidade e futuras escolhas, principalmente considerando aspectos de estruturação do 

aparelho psíquico ligados à sexualidade e às relações emocionais com as figuras parentais. A 

vivência emocional em situações triangulares, permeada por desejos amorosos e hostis que a 

criança experimenta em relação aos pais, fazem parte do complexo de Édipo.  De acordo com 

Freud, em sua forma mais simples, o indivíduo toma o progenitor do sexo oposto como objeto 

de seus desejos eróticos e apresenta hostilidade em relação ao do mesmo sexo. O objetivo 

deste trabalho foi analisar as emoções manifestadas por uma paciente, motivadas pelas 

vivências triangulares no convívio com figuras parentais. Método: os relatórios de cada sessão 

de psicoterapia psicanalítica, realizada com uma paciente de 10 anos, foram discutidos e 

analisados em supervisão do caso. Posteriormente foi realizada a leitura pormenorizada dos 

relatórios e selecionadas as situações clínicas em que a paciente manifestou algum tipo de 

inquietação que pudesse ser relacionada às vivências triangulares envolvendo uma das figuras 

parentais. Verificou-se que a paciente manifestava o desejo de tomar o pai para si, e afastar 

completamente a sua atual companheira amorosa. Em tais situações, demostrava 

agressividade e descontentamento, motivados pelo desejo da ocupar o lugar daquela mulher 

no relacionamento com seu pai. Verificou-se que, de certa forma, a paciente demonstrava 

uma falsa maturidade e buscava a atenção exclusiva da figura paterna. Este trabalho 

possibilitou à psicoterapeuta estabelecer relações clínicas com teorias clássicas da psicanálise, 

além de proporcionar melhor compreensão acerca dos conceitos psicanalíticos teóricos 

aplicados no atendimento psicoterápico com crianças.     

Palavras chave: infância; complexo de Édipo; desejo; fantasia.  
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INTRODUÇÃO 

A infância ocupa um lugar central na constituição e estruturação psíquica do sujeito. 

Pela importância desse período da vida, a psicanálise compreende que a primeira infância é 

parte determinante para a constituição da personalidade e para futuras escolhas, 

principalmente considerando aspectos de estruturação do aparelho psíquico ligados à 

sexualidade e ao desejo parental.  

Segundo Freud (1970) o que produz os sintomas, são intensos conflitos inconscientes 

e desprazeres emocionais. As perturbações psíquicas surgem a partir de experiências 

emocionais que se tornaram traumáticas, e por isso, deixou resíduos, isto é, os sintomas. A 

particularidade de cada sintoma se explica pela relação com a cena traumática que o causou. 

Essa cena, que é rejeitada pelo próprio sujeito, fica então, mantida no inconsciente. Aquilo 

que é negado pelo próprio sujeito fica no inconsciente, e é considerado pela psicanalise como 

recalque. O recalque é a operação pela qual estas experiências e as representações ligadas a 

uma pulsão, seja através de pensamentos, imagens ou recordações, são mantidas 

inconscientemente (Laplanche & Pontalis, 1979). A operação de recalcamento é, portanto, 

mobilizada pelo aparecimento de fantasias e representações psíquicas incompatíveis com os 

conceitos de moralidade desse indivíduo. É então, através dessas fantasias, análise de sonhos, 

memórias e desejos inconscientes, que parte do inconsciente é notado em relatos de 

pacientes clínicos. Nosso trabalho, como psicoterapeutas de base psicanalítica, é traze-los à 

consciência, permitindo que os sintomas sejam removidos (Freud, 1970). 

Freud (1970) usou, pela primeira vez, o termo complexo de Édipo caracterizando-o 

como um conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta em relação aos 

pais. Na forma simples do complexo de Édipo, o indivíduo toma o progenitor do sexo oposto 

como objeto de seus desejos eróticos e apresenta hostilidade em relação ao progenitor do 

mesmo sexo (Freud, 1974). Esses desejos trazem, no menino, o temor de perder o "falo", ou 

seja, medo de ser castrado e, na menina, o ressentimento com a mãe por não o possuir, 

desejando obtê-lo. O complexo de Édipo é recalcado, mas continua a agir no inconsciente, 

sendo representado no consciente através de desejos e fantasias infantis.  

Freud (1978) propõe que existem teorias sexuais infantis e que o conhecimento das 

mesmas é indispensável para a compreensão das neuroses. A primeira destas teorias é atribuir 

a toda pessoa, inclusive às do sexo feminino, a posse de um pênis. A investigação sexual da 

criança a leva a comprovar a falta do pênis na mulher, nas meninas, com a descoberta do 
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pênis, origina-se a inveja do mesmo e um desejo de possuí-lo. Ao final da primeira fase de 

ligação com a mãe, a menina encontra um motivo para afastar-se da mesma: a hostilidade 

sentida pela mãe por não lhe ter dado um pênis. A menina culpa a mãe pela sua falta, e 

abandona o desejo de ter um pênis, substituindo-o pelo desejo de ter um filho, tomando para 

si o pai como objeto de amor e a mãe como objeto de ciúmes (Freud, 1976). 

 

OBJETIVO 

Analisar as emoções manifestadas por uma paciente motivadas pelas vivências 

triangulares no convívio com as figuras parentais.  

 

MÉTODO 

Os relatórios de cada sessão de psicoterapia psicanalítica, realizada com uma paciente 

de 10 anos, foram discutidos e analisados em supervisão do caso. Posteriormente foi realizada 

a leitura pormenorizada dos relatórios e selecionadas as situações clínicas em que a paciente 

manifestou algum tipo de inquietação que pudesse ser relacionada às vivências triangulares 

envolvendo uma das figuras parentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste caso clínico, foi notado a explicita vontade da paciente, através de suas fantasias, 

tomar o pai para si, e afastar completamente a madrasta, com quem o pai possui um 

relacionamento atualmente. Esse afastamento é demonstrado através de relatos de 

agressividade e descontentamento, pois o desejo da paciente é que estivesse no lugar dessa 

madrasta, como a atual mulher do pai. A paciente, inclusive demonstra inversão de papéis, no 

qual, ela passa a se reconhecer como mulher adulta, e passa a relatar sobre a madrasta como 

a figura de uma criança.   

Em uma das sessões de psicoterapia, a paciente disse abertamente o quanto sente 

falta do pai durante a madrugada, acorda, fica sem sono, e decide ir até o quarto do pai, na 

cama do pai, chama-lo para que ele possa coloca-la para dormir e deitar ao seu lado em sua 

cama, e complementou, “tenho costume também de quando acordar na noite, ir no meu pai 

e dar um beijo nele” (sic). Mas em seguida, frustrada, ela conta que seu desejo foi destruído 

pelo pai, quando ele disse para que a filha pare de ir até seu quarto, pois ele perde o sono e 

não consegue mais voltar a dormir. A psicoterapeuta então interviu, perguntando: “você 
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queria continuar indo dar beijo no pai?” (sic). A paciente respondeu afirmando que sim, pois 

tinha esse costume, e logo em seguida relatou também que tem o costume de comer entre 

esses períodos que fica sem sono durante a madrugada, e foi explicita, afirmando sentir 

vontade de comer bis, salsicha e banana.  

Se pararmos para analisar a forma física que esses alimentos têm, certamente nos 

identificaríamos com a forma de um pênis. A vontade da paciente de ter o pai por perto em 

sua cama não pode ser suprida completamente como desejava, mas, inconscientemente, 

passou a sentir vontade de comer esses alimentos acima listados, que, simbolicamente, 

refletem possuir aquilo que antes desejava, mas não possuiu, o pênis do pai.  

Em algumas das sessões, a paciente deixa claro o quanto sente forte hostilidade e 

ciúmes da figura materna aqui representada pela madrasta. Isso devido ao desejo que a 

paciente sente em ter o pênis do pai somente para si, e, consequentemente, a hostilidade é 

gerada devido a respectiva falta que ele a causa. Sendo então, o motivo principal pelo qual a 

paciente sente vontade em afastar a madrasta.   

Quando a psicoterapeuta apontou sobre a vontade da paciente em querer burlar 

regras, e, com isso, foi relacionado ao desejo da filha em querer que o pai durma em sua cama 

e não na cama com a madrasta; a paciente, agressivamente, respondeu afirmando que ele a 

conhece há muito mais tempo que a madrasta, e por isso, deveria, é, dormir com ela, a filha, 

e não com a madrasta. 

Como função de psicoterapeuta, precisamos compreender os fenômenos observados 

na sessão psicoterápica e interpretar para a paciente o que pode estar vivenciando em relação 

à aquela situação, ressaltando o seu desejo de ocupar um lugar diferente daquele de uma filha 

- na cama do papai. A partir de então, a psicoterapeuta vivenciou a difícil tarefa de sustentar 

em si mesma, como profissional, e não se deixar afetar pela hostilidade e defesa constante 

que a paciente passou a demonstrar. O não aceitamento se tornou presente, e a frequência 

em abordar o assunto, diminuiu. A paciente passou a mudar de assunto, sentindo-se talvez 

perdida, pois, não olhava mais nos olhos da psicoterapeuta durante a sessão, 

consequentemente, fugindo da reflexão consciente necessária para refletir sobre as vivências 

relativas à triangulação edípica. 

A superação do complexo de Édipo é essencial para que a criança perceba a 

representatividade do pai na relação, assim como a estruturação da personalidade individual 

da criança. Segundo Freud (1976) o afastamento de tal complexo é realizado quando as 
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catexias de objeto, ou seja, a energia libidinal antes investida no pai, passa a ser abandonada 

e substituída por novas identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego, 

formando o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste 

contra o incesto, defendendo o ego do retorno da catexia libidinal. As tendências libidinais 

pertencentes ao complexo de Édipo são em parte dessexualizadas e sublimadas, e em parte 

inibidas. Esse processo introduz o período de latência, que agora interrompe o 

desenvolvimento sexual da criança.  

Freud (1970) afirma ser normal que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha 

amorosa. Posteriormente, a criança se desprenderá dos genitores, tendo-os apenas como 

modelos para futuras escolhas dos parceiros. Essa é uma tarefa imprescindível para assegurar 

o bom funcionamento social do indivíduo, embora o desprendimento dos pais possa provocar 

ansiedades de separação. Desse modo, as vivências na fase fálica, na qual a paciente se 

encontra, contribuem significativamente para a escolha de um objeto. Na puberdade, então, 

essa escolha de objeto poderá ser concretizada (Freud, 1972). Dependendo de como as 

vivências edípicas são elaboradas, pode haver algumas consequências no comportamento do 

futuro adulto, como: dependência exagerada do sexo oposto, submissão ou opressão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho possibilitou à psicoterapeuta estabelecer relações clínicas com teorias 

clássicas Freudianas, além de proporcionar melhor compreensão acerca dos conceitos 

psicanalíticos teóricos aplicados na prática com crianças. 
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O lugar dos familiares no grupo de dinâmicas 

infantil da Universidade Estadual de Londrina 

Ana Carolina de Moraes Silva64 
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Resumo: O Grupo de Dinâmicas é um projeto de extensão da Universidade Estadual de 

Londrina, criado em 2015 para suprir a demanda da extensa lista de espera para psicoterapia 

individual da clínica psicológica. Esse projeto tem como objetivo atender a comunidade 

interna e externa à Universidade por meio de metodologias lúdicas, proporcionando assim um 

local de acolhimento. No espaço infantil deste projeto, os participantes possuem de 4 a 11 

anos de idade, dessa maneira, seus responsáveis estão usualmente presentes nesse cotidiano, 

e de certa forma, também se implicam neste espaço. Objetiva-se neste trabalho, discutir o 

lugar e o papel dos familiares no Grupo de Dinâmicas Infantil, por meio dos dados coletados 

em uma pesquisa qualitativa-exploratória, com 9 crianças e 7 responsáveis, que esse utilizou 

da técnica do Desenho-Estória com Tema. As aplicações foram individuais, sendo que cada 

participante era instruído a fazer um desenho com o tema “O Grupo”, contar uma história a 

partir de sua ilustração e depois atribuir um título a ela. Percebe-se que os familiares trazem 

demandas a respeito do desejo de entender e conhecer mais sobre o que as crianças realizam 

dentro de espaço, como também a maneira como elas se comportam no mesmo, 

demonstrando, algumas vezes, sentimentos de angústia e insegurança. Discute-se a questão 

de sigilo e do limite que os coordenadores devem ter ao se dirigir aos pais, para que a 

segurança e o vínculo das crianças com o grupo não seja ultrapassado. Reflete-se, por 

conseguinte, sobre as formas possíveis de inclusão e acolhimento das demandas identificadas 

nesses responsáveis nesta modalidade de serviço recente.  

Palavras-chave: crianças; saúde mental; sigilo; acolhimento; responsáveis. 
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INTRODUÇÃO 

O Grupo de Dinâmicas é um projeto de extensão do Departamento de Psicologia e 

Psicanálise da Universidade Estadual de Londrina, criado em 2015, para oferecer um espaço 

de acolhimento prévio frente à extensa lista de espera para psicoterapia individual da Clínica 

Psicológica da UEL. Esse projeto tem como objetivo atender à comunidade interna e externa 

à universidade por meio de metodologias lúdicas, proporcionando assim um local de escuta e 

inserção no serviço em questão. O grupo é aberto, oferecido semanalmente, em três faixas 

etárias: crianças, adolescentes e adultos.  

No espaço infantil, os participantes possuem de quatro a 11 anos de idade. Dessa 

maneira, seus responsáveis estão usualmente presentes nesse cotidiano e, de certa forma, 

também se implicam neste espaço. Como demonstrado por Zanluqui et al. (2017), os pais se 

envolvem com o grupo, propondo atividades e relatando sobre as mudanças de seus filhos 

aos coordenadores do serviço. 

As crianças são dependentes de seus responsáveis, sendo assim, cabe a eles o 

deslocamento que permite a frequência desses participantes no grupo. Dessa maneira, não 

basta apenas analisar a motivação do usuário em frequentar o espaço, mas sim todo o seu 

contexto que implica, neste caso, a influência de seus familiares. Como relatado por Silva e 

Reis (2017), a participação e compreensão dos pais a respeito do processo têm grande 

importância nas intervenções desenvolvidas com crianças. 

Percebendo a responsabilidade que os responsáveis pelos usuários infantis exercem, 

como também suas influências e seu pertencimento ao serviço, buscou-se analisar o lugar e o 

papel dos familiares no Grupo de Dinâmicas Infantil, a fim de discutir sobre possíveis maneiras 

de acolher esses responsáveis, sem atingir o espaço destinado às crianças. 

 

MÉTODO 

Foi realizado um estudo qualitativo de caráter exploratório no qual participaram nove 

crianças e sete responsáveis de participantes do Grupo de Dinâmicas Infantil. Tal pesquisa 

teve como objetivo compreender a percepção dessa amostra acerca desta intervenção clínica, 

utilizando-se do procedimento do Desenho-Estória com Tema (Aiello-Vaisberg, 1997). Com 

isso, na coleta de dados, em sessões individuais, os participantes foram orientados a fazer 

uma ilustração com o tema “O Grupo”, contar uma história e atribuir um título com o intuito 

de usar esse instrumento para instigar a reflexão acerca da intervenção em questão.  
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Apresenta-se, a fim de discutir o lugar dos responsáveis neste espaço, um recorte dos 

dados coletados, a partir dos relatos de três responsáveis (nomes fictícios) sobre o Grupo de 

Dinâmicas Infantil da UEL.  

 

RESULTADOS 

As responsáveis selecionadas para este trabalho foram: Luciana, mãe de um menino 

que frequenta o serviço há mais de dois anos; Márcia, avó de um garoto que frequenta o 

espaço há aproximadamente um ano; Bárbara, mãe, cujo filho não frequenta mais o espaço, 

mas que permaneceu por um ano; Isadora, mãe, cuja filha participou durante um ano e parou 

de frequentar o espaço quando foi chamada para psicoterapia individual na Clínica Psicológica 

da universidade. 

Luciana durante toda a coleta se mostrou preocupada com a possibilidade de seu filho 

deixar de frequentar o espaço, afirmando que o leva ao grupo, visando a melhora e o 

aprendizado do filho. O nome do seu desenho destaca bem isso, intitulado “o bem-estar dos 

nossos filhos” (sic). Demonstrou ser uma mãe presente e receosa acerca do comportamento 

do filho no espaço. Indicou, como sugestão para o projeto, que gostaria que os coordenadores 

passassem mais informações para os pais, relacionando com a ideia de feedback e das 

reuniões de pais e professores que usualmente ocorrem nas escolas. Segundo Luciana, por 

exemplo, seria interessante para ela saber se seu filho está participando, ou se está distraído, 

se ele demonstra interesse, entre outros (sic). Essa mãe também afirmou sempre perguntar 

sobre o espaço e se seu filho gosta. Quando questionada especificamente sobre o grupo, 

conta que não pode dizer com propriedade, pois sente que precisa assistir o projeto para 

poder contar sobre o mesmo. Em síntese, ela afirma que seu filho gosta e que não vem forçado 

(sic) 

Já Márcia comenta que seu neto diz pouco sobre o espaço, que ela pergunta, mas 

obtém respostas vagas e monossilábicas. A avó conta sobre o que imagina que o menino 

realiza no espaço, constantemente dizendo que não sabe o que desenhar ou falar (sic). 

Quando questionada especificamente sobre o grupo, diz que “não posso contar algo que não 

sei” (sic). Ela relata que espera que o espaço continue contribuindo para a melhora da criança. 

Conta que imagina que as crianças se juntem, que jogam, diz que acha que seu neto gosta 

mais de participar do espaço e que ele deve se sair até que bem no espaço, porque ele 

demonstra gostar (sic). Comenta algumas atividades que o neto gosta, como ler livros e fazer 
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maquetes, dizendo que se elas forem realizadas no grupo, provavelmente, o menino gostaria 

bastante. 

Bárbara também demonstra dificuldades para contar sobre o espaço. Relata que 

imagina que as crianças têm a possibilidade de fazer várias atividades diferentes, com 

autonomia e liberdade. Afirma que seu filho não comentava muito, “ele apresentava os 

desenhos que ele fazia e contava o tema, hoje nós desenhamos, hoje nós pintamos, mas só” 

(sic). 

A última mãe, Isadora, diz que a criança não contava espontaneamente, mas quando 

ela perguntava, a menina relatava, principalmente por ser algo que a criança gostava e que a 

deixava empolgada (sic). Isadora comenta sobre uma coordenadora do espaço com a qual sua 

filha fez “amizade” (sic). Ela afirma que essa estagiária conversava com ela sobre sua filha, se 

preocupando com elas, e que essa atenção foi um dos motivos que a fizeram continuar 

levando a menina.  

 

DISCUSSÃO  

Percebe-se que os familiares se sentem angustiados e inseguros ao relatarem não 

saberem o que as crianças fazem neste espaço. Nota-se o desejo deles de terem informações 

concretas e reais acerca do espaço, conhecendo mais sobre o que suas crianças realizam e a 

maneira como elas se comportam no grupo. Como indicado por Zanluqui et al. (2017), uma 

mãe conta que voltou a trazer a filha, pois a mesma apresentou piora quando deixou de 

frequentar o espaço. Destaca-se a relação de dependência das crianças e a noção de que são 

os familiares que têm uma demanda ao procurar o espaço e de que são eles que mantêm ou 

não as crianças no serviço. Silva e Reis (2017) afirmam que o fato de uma psicoterapia de 

criança ser interrompida precocemente pode ser explicado em decorrência da adesão ao 

tratamento pela criança depender também de seus pais (neste trabalho, amplia-se o termo 

para familiares, dada a realidade do contexto estudado).  

Percebe-se a importância, neste ponto de vista, dos feedbacks, pois os familiares 

muitas vezes não conseguem ter dimensão da melhora e do desenvolvimento que suas 

crianças vêm apresentando. Dessa maneira tanto buscando a compreensão dos pais, quanto 

a permanência dos participantes neste ambiente, vê-se como uma possibilidade a prática de 

retorno aos pais acerca dos ocorridos semanais no grupo. 
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No entanto, há uma contrapartida: as crianças também reivindicam seu espaço 

protegido, como apontado por Zanluqui et al. (2017) quando afirmam que o grupo é um 

espaço de segurança e apropriação das crianças. Assim, os coordenadores do grupo não 

podem suprir totalmente a demanda de curiosidade que os pais apresentam, na medida em 

que o sujeito com que se está trabalhando é a criança e não seus pais.  

Silva e Reis (2017) comentam que, mesmo que o objeto da intervenção seja a criança, 

há uma inseparabilidade do mundo psíquico dela e dos pais. Uma sugestão, tendo em vista o 

que foi exposto acima, seria criar periodicamente grupos nos quais crianças e seus 

responsáveis participassem, com o intuito de aproximação desse par, criança e responsável, 

fazendo com que o desejo dos pais em saber sobre o espaço da criança seja de certo modo 

atendido, ainda assim preservando a atuação e o protagonismo das crianças. Outra 

possibilidade frente a esta questão seria a criação de Grupo de Pais, sem a necessidade de 

ocorrer semanalmente, para os familiares se juntarem e comentarem sobre assuntos diversos. 

Todavia, essa modalidade de serviço já oferece simultaneamente ao Grupo de Dinâmicas 

infantil também um Grupo de Dinâmicas destinado aos adultos que, no entanto, não possui 

tanta participação dos responsáveis. Talvez uma melhor divulgação do grupo e explicação de 

sua importância aumentasse a frequência destes pais. 

Assim como na psicoterapia individual, como pontuado por Priszkulnik (1995), não se 

pode esquecer que os pais estão implicados nos sintomas do filho e que esta implicação os 

conduz a quererem falar sobre a criança. No entanto, a modalidade de serviço aqui retratada 

não se enquadra em uma forma psicoterapêutica individual ortodoxa. O Grupo de Dinâmicas 

é um grupo lúdico, que se compõe a partir de dinâmicas e atividades, sem fins ditos 

terapêuticos mesmo que, ao analisar os resultados, seja possível notar “ganhos terapêuticos 

para os usuários” (Zanluqui et al., 2017, p. 67). 

Conforme o relato de Bárbara é possível visualizar que seu filho levava o que era feito 

no grupo para mostrar e, possivelmente, presentear a mãe. Dessa maneira, uma forma de 

integrar familiares e crianças poderia ser por meio do material produzido pelos participantes, 

como desenhos, cartas, livros de história, esculturas de massinha, entre outros. 

A partir do relato de Isadora é possível perceber a importância da presença do 

responsável no contexto da intervenção, e de se dedicar uma atenção a esse adulto, pois, 

como pontuado por Silva e Reis (2017, p. 237), existe uma grande dependência da criança, 
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como por exemplo pelo transporte até a clínica, que faz “com que a relação dos pais com o 

filho e mesmo as questões individuais dos pais estejam presentes constantemente”. 

Entende-se que disseminar conhecimento a respeito do Grupo de Dinâmicas Infantil 

para os responsáveis é uma forma tanto de colocá-los a par do que suas crianças realizam 

semanalmente, quanto também de amenizar angústias e preocupações. Esses indivíduos 

devem conhecer e entender o que se passa, pois eles também possuem responsabilidades 

dentro deste processo. Também se entende aqui que esses familiares precisam de um espaço 

para partilhar com outros adultos suas questões e angústias, questões essas relacionadas às 

crianças ou não.  
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Resumo: Este trabalho agrupa experiências de estagiárixs em processo de formação 

profissional do curso de Psicologia, em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família, 

localizada em Bairro Periférico. Os serviços na área de saúde mental, prestados por esses 

estudantxs, são: atendimentos individuais, acompanhamento terapêutico e plantões 

semanais de pronto atendimento psicossocial. Xs sujeitxs que buscam por atendimento são 

majoritariamente, compostos por mulheres, idosas, deficientes físicas ou pessoas que 

possuem a mobilidade reduzida. Demarcamos que, em função dessas características, torna-

se inviável um modelo de clínica tradicional que valoriza as sessões psicoterapêuticas de 

consultório fechado; cada território tem suas demandas e, neste caso, por ser bairro pobre, 

onde as condições territoriais são precárias, o atendimento nos moldes tradicionais de clínica 

torna-se impraticável. Posto isto, ampliar o setting clínico é a única forma de todxs terem 

acesso a serviços que promovam a saúde mental. Nesse trabalho focalizamos as experiências 

obtidas com o atendimento individual por meio de visitas semanais nas residências dos 

sujeitxs, utilizando o referencial teórico da Esquizoanálise. Um dos dispositivos metodológicos 

utilizados como disparador dessas narrativas foi o uso da literatura; mediante a contação de 

histórias, observamos que as mulheres em questão criam uma relação entre a vida delas e das 

personagens, ocorrendo uma identificação de realidades. Com o uso da literatura, dentro do 

campo terapêutico, percebe-se que ela é um disparador para suscitar conteúdos pertinentes 

para o setting; assim, com a leitura e a escuta terapêutica, contribuímos e auxiliamos no 

processo de reflexão, mapeamos as linhas que tecem e formam suas respectivas 
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subjetividades problematizando o contexto social-político e a realidade que elas estão 

inseridas.  

Palavras-chave: literatura; clínica ampliada; dispositivo. 
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O vazio na clínica contemporânea 

Luciane Cristina de O. Carnaúba68 

Maíra Bonafé Sei69 

 

Resumo: O presente estudo visa discutir a clínica do vazio na contemporaneidade, haja vista 

a procura pela psicoterapia em decorrência do sentimento de vazio, falta de sentido de vida, 

sensação de estar fora de si, perdida numa identidade formada pela exigência e não pela sua 

construção natural, espontânea e desejada. Em referência à postura do psicólogo, percebe-se 

que o acolhimento ao paciente, atenção às suas necessidades e oferecimento de suporte 

adequado, contribui para o desenvolvimento psíquico. Propõe-se então, compreender esse 

vazio existencial que vem em constante crescimento na clínica psicanalítica a partir da 

constituição psíquica do indivíduo. Desenvolve-se um estudo teórico-clínico, embasado no 

material clínico advindo de atendimentos realizados em uma clínica psicológica universitária 

por meio de um setting terapêutico fundamentado na teoria winnicottiana. Refere-se a três 

adultos que trouxeram como queixas as sensações de vazio, ausência de significado, 

dificuldade para definir a si próprios e gostar de si mesmos. Os dados foram coletados e 

analisados por meio das narrativas tecidas ao final de cada sessão, buscando entender 

aspectos que permearam o processo terapêutico realizado. Nas sessões, mais do que uma 

intervenção de base interpretativa, optou-se pela oferta de um ambiente suficientemente 

bom, com uma intervenção centrada no registro existencial. Possibilitou-se, com isso, que os 

pacientes revivessem questões primitivas que traziam para as sessões como também as falhas 

de desenvolvimento que foram vivenciadas ao longo de seus processos de desenvolvimento, 

o que permitiu uma continuidade de se construir em quanto ser. Por meio de uma atuação 

clínica que focaliza o manejo do psicoterapeuta, favorece-se o descongelamento de defesas e 

a retomada de um desenvolvimento emocional a partir do verdadeiro self e, assim, tem-se um 

viver preenchido, vivido a partir da espontaneidade e carregado de sentidos. 
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Palavras-chave: vazio, contemporaneidade, clínica psicanalítica, setting terapêutico. 

 

Introdução 

Atualmente as pessoas buscam a felicidade a qualquer custo, sofrendo com a perda de 

valores humanos e apresentando uma complexidade nas identificações saudáveis e por 

conseqüência o equilíbrio emocional fica a desejar, representado por um vazio e uma falta de 

sentido à vida na qual estão presentes na contemporaneidade (Oliveira & Cassassola, 2013).  

A velocidade e a rapidez dos estímulos, como a falta de tempo e a instabilidade, entre 

outros, expõe o aparelho psíquico a uma realidade fragmentada. Há uma incapacidade para 

pensar e fortalecer os registros. Na clínica atual, os pacientes relatam experiências de vazio, 

fazem uso de atuações, apresentam transtornos alimentares, psicossomáticos, adições, 

apatia, entre outros. Ao invés do conflito psíquico, encontra-se um desligamento, um 

empobrecimento simbólico, a presença maciça do impulso de morte (Abreu & Silva, 2012). 

De acordo com Oliveira e Cassassola (2013), na contemporaneidade, existem várias 

patologias que estão em ascensão. Entende-se que os quadros depressivos e de 

personalidade, como por exemplo, o borderline, vem crescendo velozmente, demandando um 

olhar conceitual para a clínica que regula a prática profissional do psicólogo. Há cada vez mais 

um maior número de pacientes que não expõem os problemas que possam associar-se a um 

conflito, mas apresentam queixas relacionadas a uma sensação de vazio, ausência de 

significado, dificuldade para definir a si próprio, gostar de si mesmo e um sentimento de inveja 

em relação às outras pessoas. Assim sendo, evidencia-se a compreensão de que a sociedade 

tem produzido e demonstrado sentimentos que configuram o vazio na vida das pessoas.  

Para Lisondo (2004), a base positiva no início da vida permite ao indivíduo lançar-se ao 

mundo de forma criativa podendo, assim, desfrutar das oportunidades que lhe forem 

oferecidas. No entanto, observa-se que estas condições, básicas e saudáveis, estão cada vez 

mais raras na realidade em que vivemos. Os bebês nascem inseridos na cultura. A história dos 

progenitores, os aspectos transgeracionais, os mitos, os valores, já fazem parte da estrutura 

deste novo sujeito.  

O pensamento humano surge no bebê como consequência do trabalho mental da 

função materna, em seu papel de espelho. O bebê precisa do objeto mãe para satisfazer suas 

necessidades. Quando o ambiente falha instala-se a vivência do desamparo psíquico. Este 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 169 

objeto externo real, esta mãe-suficientemente boa desempenham grande importância, por 

acolher as angústias, metabolizá-las e devolvê-las ao bebê de um modo tolerável. Neste 

momento inicial, o bebê e a mãe constituem uma unidade (Winnicott, 1975). 

A mãe suficientemente boa por meio da preocupação materna primária (condição 

esperada de uma mãe comum de regredir e entrar em contato com o psiquismo do bebê) irá, 

gradualmente, possibilitar a constituição do ser do bebê. Esta mãe suficientemente boa leva 

em conta a imaturidade emocional de seu bebê, não explora antes do tempo a capacidade 

que ele certamente tem de compreender e tolerar falhas. Quando ocorre uma ruptura 

precoce da necessária simbiose característica do início da vida, a vivência é de um temor sem 

nome, já que o bebê se sente desamparado e imerso numa desordem. A mãe, ao deixar de se 

adaptar às necessidades de seu bebê, abandona sua função protetora, o que pode levar a um 

desenvolvimento prematuro do ego, que é patológico e, nestes casos, a mente poderá se 

tornar uma entidade em si mesma (Dias, 2003). 

 

OBJETIVO 

Compreender o vazio existencial que vem em constante crescimento na clínica 

psicanalítica a partir da constituição psíquica do indivíduo.  

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo teórico-clínico com ênfase na perspectiva winnicottiana, 

pautado em três casos realizados em psicoterapia psicanalítica realizada em uma clínica 

psicológica universitária. 

 

Participantes 

Ambos os sexos, na faixa entre 20 e 30 anos, com histórias trazidas de sensações de 

vazio, ausência de significados, dificuldade para definir a si próprios e gostar de si mesmos. 

 

Procedimentos 

Foram realizadas psicoterapias individuais, embasadas no referencial psicanalítico com 

ênfase na abordagem psicanalítica, com cada paciente sendo um do sexo masculino e dois do 

sexo feminino. Os atendimentos aconteceram numa frequência semanal, sessões com 

duração de cinquenta minutos, num período aproximado de oito meses.  
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RESULTADOS  

As sessões de atendimento foram relatadas ao final de cada encontro. Foi realizada 

uma análise do material clínico coletado, por meio da abordagem psicanalítica, buscando 

compreender aspectos que permearam o processo terapêutico realizado. Entende-se que os 

pacientes da clínica atual representam um grande desafio, expostos a um mundo cheio de 

consumos, prazer imediato, valorização do externo e um vazio de significados. Percebe-se que 

os pacientes da clínica contemporânea se encontram num estado de afastamento de si 

mesmos, com seu psiquismo em pedaços, sem conseguir relatar e nem reconhecer uma 

história de vida.  

Dentro do setting terapêutico, foi ofertado um ambiente suficientemente bom, que 

possibilitou aos pacientes reviverem questões primitivas que traziam para as sessões como 

também as falhas de desenvolvimento que foram vivenciadas ao longo de seus processos de 

desenvolvimento, o que permitiu uma continuidade de se construir em quanto ser, lidando 

melhor com suas questões internas.  

 

DISCUSSÃO 

Os estudos das patologias da atualidade se tornaram primordiais na clínica 

psicanalítica. Nos dias de hoje, se lida com falhas muito primitivas que se reportam ao início 

da vida, submetidas às influências da cultura atual e perduram por todo o desenvolvimento. 

Um dos grandes desafios da clínica contemporânea é dar subsídios para que o indivíduo se 

constitua como ser no sentido de poder refazer as falhas que foi submetido no processo de 

amadurecimento pessoal (Abreu & Silva, 2012). 

A atuação do psicólogo no acompanhamento destes pacientes é de suma importância. 

A prática clínica precisa ser revista para dar conta desta nova demanda. Acolher o paciente 

estando atento às suas necessidades e dar o suporte adequado no que ele requer, o ajudará 

no seu desenvolvimento psíquico. De acordo com Barros (2005), em muitos casos não é a 

interpretação que é necessária nesses momentos, mas sim a compreensão silenciosa e o 

“estar com”, promovido pela presença viva e alerta do analista. No setting analítico cabe ao 

psicólogo transmitir confiança para que o paciente possa vivenciar experiências primitivas em 

um ambiente de facilitação suficientemente bom, que lhe de condições de seguir em frente 

em seu desenvolvimento pessoal. 
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Paciente borderline: desafios para o 

psicoterapeuta aprendiz 

Caroline da Silva Fantini 

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis   

 

INTRODUÇÃO 

A clínica psicanalítica na pós-modernidade vem enfrentando o desafio de lidar com 

mudanças na subjetividade e formações psicopatológicas, neste cenário se encontra o 

paciente borderline, que convoca os psicanalistas a refletir sobre o manejo clínico e repensar 

a clínica. Para a autora, o manejo de casos borderline, está pautado por demandas específicas 

relacionadas às questões da transferência e da contratransferência, em que, observou-se que 

a problemática está na confluência do sofrimento existencial paciente com o sofrimento 

contratransferencial do analista, em que o professional precisa ser sensível e com um manejo 

ajustado às necessidades de cada paciente, levando em conta os seus próprios limites. Dessa 

maneira, como bem nos ressalta Bedoya, a análise é um caminho para construção de um self 

mais integrado do paciente (Bedoya, 2009). 

O borderline precisa de uma clínica voltada para a transferência e contratransferência, 

e que não é interessante uma clínica voltada para unipessoal e o intrapsíquico. E que, embora 

Freud não tenha se ocupado do borderline, lançou as bases para uma compreensão futura. 

(Hegenberg como citado em Bedoya, 2009). 

Para a autora Romaro (2002), 

O paciente borderline é um ser frágil, às vezes cordial, amigável, competente, até 

envolver-se em situações difíceis, estressantes, em que aflora um padrão característico 

de desorganização, instabilidade da auto-imagem, humor e relações interpessoais, 

sendo propenso a episódios psicóticos breves em momentos de intensa ansiedade ou 

em situações não estruturadas, suscetível de passar por episódios de 

despersonalização ou desrealização. Pode experimentar sentimentos de depressão, 

ansiedade, pânico, raiva, confusão, tendência à auto-agressão, com relacionamentos 

repletos de “cenas”, parecendo não prever as conseqüências de seus atos, guiando-se 
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mais pelo princípio do prazer, acaba por representar para o outro ora o céu, ora o 

inferno (p. 4-5). 

Para a autora esses padrões são inconscientes expressados por pensamentos, 

sentimentos e atos, e que o indivíduo não reconhece. Essa estruturação tende apresentar 

dificuldades profundas nos relacionamentos interpessoais, dificuldades no âmbito social e 

familiar, e que Romaro (2002, p. 5) diz: “também se expressam nas manifestações 

transferências e contratransferências”. A autora ressalta que há problemas no manejo 

terapêutico, em que existe uma intensa agressão expressa na relação transferencial, e ainda 

que  “exige que o terapeuta possa conter, tolerar e compreender essas reações, sem agir de 

forma retaliatória e sem sentir sua identidade ameaçada, uma vez que a fragmentação das 

manifestações transferenciais mobilizam reações contratransferenciais intensa” (Romaro, 

2002, p. 5) Dessa maneira, para autora, o paciente borderline possui baixa aderência ao 

tratamento, à uma inveja acentuada que dificulta o acesso e aproveitamento de 

interpretações. E é frequente a reação terapêutica negativa e manifestações transferenciais 

negativas. 

Para Freud (1914, p. 93) “o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e 

reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua-o (acts it out). Ele o reproduz não como 

lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo”. 

Romaro (2002) ressalta que em paciente borderline o estabelecimento de aliança terapêutico 

é difícil, devido justamente à alta probabilidade de acting-out, e manifestações transferenciais 

e contratransferenciais intensas, rápidas, instáveis, exigindo que o terapeuta seja ativo, 

flexível e continente.  

Freud (1914, p. 93) diz que existe uma compulsão à repetição, em que: “o paciente se 

acha em tratamento, não pode fugir a esta compulsão à repetição; e, no final, 

compreendemos que esta é a sua maneira de recordar”. Segundo Freud, há relação da 

compulsão à repetição com a transferência e com a resistência. 

Para Freud o fato de dar um nome à resistência, não significa que ela cessará 

imediatamente, deve-se ter paciência e dar ao paciente tempo para elaborá-la, superá-la, 

através do trabalho analítico e a regra fundamental da análise. Segundo Freud (1914, p. 93), 

“Logo percebemos que a transferência é, ela própria, apenas um fragmento da repetição e 

que a repetição é uma transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, mas 

também para todos os outros aspectos da situação atual”. O estado de enfermidade deve ser 
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colocado: “fragmento por fragmento, dentro do campo e alcance do tratamento e, enquanto 

o paciente o experimenta como algo real e contemporâneo, temos de fazer sobre ele nosso 

trabalho terapêutico, que consiste em grande parte, em remontá-lo ao passado” (Freud, 1914 

p. 94). 

Segundo Junqueira e Junior (2008, p. 148) para o autor Winnicott a origem dos 

borderlines como “uma interrupção do desenvolvimento emocional na fase de diferenciação, 

devido a uma falha do ambiente”. Continua dizendo que a contribuição de Winnicott para 

esses casos, diz da sua teoria clínica e proposição do manejo do enquadre mais flexível. 

Flexível no sentido de transmitir sensação de continuidade e estabilidade ao paciente, e a 

interpretação vista em um sentido mais amplo, para além da teoria clássica freudiana de dar 

acesso ao inconsciente. Nenhum momento abre mão da interpretação clássica, mas o uso que 

se faz dela e importância de reter para si, entendendo a necessidade do paciente, para não 

atrapalhar o desenvolvimento natural, pois, “para ele uma interpretação prematura é como 

uma antecipação da mãe que interrompe o gesto espontâneo do bebê, favorecendo a 

submissão e, portanto, o desenvolvimento de um falso self” (Junqueira & Junior, p.150) Nesse 

sentido, como cita os autores, Winnicott amplia a concepção de interpretação e valorizando 

os atos do analista no manejo do enquadre, para possibilitar a regressão e, então, a retomada 

do desenvolvimento, lá onde ele foi interrompido. 

Nesse sentido para Klautau, Winograd e Lannes (2014), recorrendo também ao autor 

Winnicott, diz da importância do holding entendido como uma espécie de manejo que visa o 

estabelecimento de uma provisão ambiental capaz de fornecer suporte necessário para 

integração, pois em casos limítrofes ainda não é possível fazer referência a um eu estruturado, 

devido às falhas ambientais e da mãe-ambiente no início da vida.  Nesses pacientes, é 

importante a situação de regressão à dependência a um ambiente confiável, é fundamental, 

pois, o setting encontra-se em primeiro plano e o que está em questão é a construção do 

sentimento confiança, ou seja, a constância, a permanência e a adaptação empática do 

analista às necessidades do paciente regredido.  

Para o autor Bergeret (1998, p. 131) é intermediário entre a neurose e psicose, em que 

segundo o autor: “superando o perigo de uma psicogênese de tipo psicótico, o ego não 

conseguiu chegar a uma psicogênese do tipo neurótico; a relação do objeto permaneceu 

centrada na dependência anaclítica do outro”. Esse autor fala na evolução do tronco comum 

nos estados limítrofes, em que o ego superou sem frustrações nem fixações demasiado 
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grandes o momento em que as relações iniciais e precoces muito más com a mãe que 

poderiam operar uma organização psicótica. Esse ego continua seu caminho rumo ao Édipo, 

mas por algum motivo, o início do Édipo, essa situação triangular e genital, não pode ser 

abordada em condições normais, pois para Bergeret (1998, p. 129) “um fato da realidade do 

contexto, em que outras circunstâncias estruturais não teria, talvez, o mesmo impacto 

significativo, é sentida pelo sujeito como uma frustração muito viva, um risco de perda do 

objeto, é a isto que chamarei de ‘trauma psíquico precoce’”. O autor diz que o trauma deve 

ser compreendido no sentido afetivo, a uma emoção pulsional intensa que apareceu em um 

estado ainda mal organizado e imaturo quanto a suas adaptações e defesas que pudesse 

enfrentar condições inofensivas.  

 

OBJETIVO 

Objetiva-se com o este trabalho, refletir sobre as emoções vivenciadas pela 

psicoterapeuta no atendimento a uma paciente com características borderlines. 

 

MÉTODO 

Foi realizado estudo de caso clínico de uma paciente adulta atendida na Clínica 

Psicológica da UEL. 

Foram consideradas para análise as primeiras 12 sessões de Psicoterapia Psicanalítica. 

Buscou-se compreender as implicações e dificuldades que psicoterapeuta enfrentou durante 

o atendimento à referida paciente, considerando os aspectos transferenciais e as emoções 

vivenciadas pela psicoterapeuta durante o processo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo psicoterápico é um caso em atendimento de uma mulher adulta que 

apresenta grandes dificuldades afetivo-emocionais. Optou-se neste caso em específico, falar 

sobre o manejo e questões transferenciais e contratransferenciais experimentadas nesse 

atendimento. 

A paciente apresentava-se em um estado de extrema confusão, dificuldade de 

relacionamentos, em que a suas emoções são expressas de forma muito intensa. Tem extrema 

dificuldade de saber quem ela é, funciona a base de um falso self, em que segundo ela, busca 

entender sua própria identidade, desconhecida. Utiliza-se do mecanismo de defesa de 
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projeção, para falar dos outro e não de si.  Possui uma extrema dependência posicionada a 

uma relação a dois, onde localiza suas relações como traumáticas. Para Berget (1998, p. 131) 

uma relação anaclítica, em que “(...) objeto anaclítica constitui uma relação de dependência 

que permanece vivida e jogada a dois, mas de maneira muito diferente do jogo funcional do 

psicótico com sua mãe”.  

Durante os atendimentos, surgiram dificuldades por parte da psicoterapeuta em 

compreender o que se trata de fantasia ou de uma realidade, pois a paciente contava histórias, 

que minimamente soavam estranhas. Ora parecia ter um funcionamento neurótico, ora 

funcionando com uma parte mais psicótica.  

Um aspecto importante em que esse trabalho está focalizado é na relação 

transferencial, a paciente durante os atendimentos atuava de uma forma que capturava a 

psicoterapeuta para o seu universo confuso, dificultando à psicoterapeuta pensar de forma 

clara. Cita Berget (1998, p. 132) que, “as organizações limítrofes resistem mal às frustrações 

atuais, que despertam antigas frustrações infantis significativas, estes sujeitos, comumente 

percebidos como “esfolados vivos”, facilmente utilizam traços de caráter paranoicos, na 

tentativa de assustar quem poderia frustrá-los”.  

A paciente demonstrava agressividade nas sessões, sendo representada por meio da 

transferência, parecia agir dentro do setting da mesma forma que em outras relações objetais 

no mundo lá fora: ou seja, de maneira manipuladora e agressiva, assim como no 

relacionamento que ela tinha com sua mãe e sua filha. A paciente demonstrava agressividade 

e transferência negativa em vários momentos, dizia muitas vezes que a terapeuta não 

conseguia entende-la, e para isso citava outros trabalhos, de outras psicólogas. A 

psicoterapeuta vivenciou algumas emoções provavelmente decorrentes da 

contratransferência em várias sessões sentiu-se agredida. Uma das dificuldades que surgiram, 

foi quando a paciente dizia que a terapeuta não a entendia, pois nunca havia trabalhado para 

saber as condições do mercado, e também em relação à própria vida amorosa da 

psicoterapeuta. A paciente, em que paciente dizia que dificilmente a terapeuta entenderia 

sua relação com o ex marido, pois imaginava que ela ainda não teria passado por situações 

semelhantes. 

Como citado acima houve dificuldades no manejo do caso, mas pode-se perceber no 

decorrer das sessões, que em se tratando de pacientes mais graves, deve-se propor um 

manejo adaptado às necessidades do caso, aspecto que a psicoterapeuta pode perceber, na 
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12a sessão. A psicoterapeuta conseguiu suportar as agressões e falar sobre a maneira como a 

paciente se relacionava nas sessões. A paciente comentava sobre a relação com a mãe, que 

era conflituosa, com um episódio de briga entre elas, e como a paciente se sentia 

desamparada. E mais uma vez trouxe falas de que a psicoterapeuta não a entendia, assim 

como as outras pessoas também não, a psicoterapeuta interpretou dizendo: “olha fulana, eu 

não sou a sua mãe, eu estou aqui para te entender, para cuidarmos de você, vamos juntas 

fazer isso..” (sic). Nesse sentindo, o setting deve inspirar confiança, e possibilitar o retorno a 

experiências vividas em uma época em que o ser humano se encontrava dependente do 

ambiente para sobreviver. Tal como bem nos ressalta os autores para Klautau, Winograd e 

Lannes (2014), 

Ao invés de comunicar verbalmente, via rememoração, o paciente faz com que o 

analista sinta e perceba uma parte dele. Desse modo, a condução da análise de casos 

difíceis implica o afastamento do analista de uma posição baseada, sobretudo, na 

transcrição do material inconsciente recalcado. A consequência disto é uma mudança 

da qualidade da presença do analista durante a sessão: os processos psíquicos do 

analista passam a fazer parte do trabalho clínico. Isso nos permite afirmar que o 

funcionamento perceptivo e cognitivo do analista torna-se parte do processo de 

integração do sujeito em análise. (p. 140) 

Nessa sessão também foi expresso pela paciente que houve uma “piora” no 

tratamento, nesse sentido possivelmente relacionado ao que Freud (1914) nos diz, que desde 

o início o que pode acontecer é uma intensificação de conflitos e aparecer sintomas que até 

então não existiam. Para a autora Romaro (2002) que a desestabilização nos padrões 

patológicos abri um espaço para a percepção da dificuldade ou sintoma, assim pode encontrar 

uma solução mais adaptativa para suas dificuldades. Desse modo “a fim de preservar sua 

capacidade de pensar e não se perder no turbilhão agressivo e angustiante do borderline, 

deve interpretar desde o início as manifestações transferenciais negativas” (Romaro, 2002, p. 

6). Para isso, deve-se considerar particularmente, as necessidades que a paciente tem de 

compreensão, cuidado, respeito, e estabelecer confiança, que tanto lhe faltaram durante a 

sua infância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dados analisados e relatados aqui, possivelmente pode-se tratar de um caso 

de paciente de personalidade borderline, que requer que o psicoterapeuta aprendiz tenha 

tolerância e suporte os ataques, em vias de proporcionar um ambiente suficientemente bom 

para que o paciente, que ainda não tem um eu estruturado, devido às falhas ambientais, e 

assim possa começar a desenvolver-se. Nesse sentido o setting encontra-se em primeiro 

plano, e importante a construção do sentimento confiança, constância, a permanência, e a 

adaptação empática do analista às necessidades do paciente regredido.  

Por esse motivo considera-se importante à continuidade do tratamento psicoterápico, 

e um manejo adequado ao atendimento desses pacientes considerados difíceis, pois deve-se 

considerar o atendimento às necessidades do caso. Acredita-se necessário maiores estudos 

acerca do manejo nos atendimentos a casos borderlines, visto que ainda se enfrenta 

dificuldades. 
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Por que Eu? Dificuldades dos pais em aderir ao 

grupo terapêutico 

Amanda de Medeiros Silva 

Carolina Mastelini Amorim Miyazaki 

Maria Elizabeth B Tavares dos Reis 

Rosely Pisicchio Jung 

Silvia Nogueira Cordeiro 

 

Resumo: O projeto de extensão “Atendimento psicológico em equipe multidisciplinar a 

mulheres em idade reprodutiva” (UEL) visa a profilaxia e melhoria da qualidade de vida das 

mulheres em idade reprodutiva. Ao longo do projeto verificou-se que embora o nascimento 

dos filhos promova alterações significativas na vida da mulher, existem poucas oportunidades 

para que a mulher e o casal parental sejam acolhidos. Assim, resolveu-se ampliar o projeto 

através de um Grupo de Orientação a Pais realizado na Clínica Psicológica da UEL, com o 

objetivo de proporcionar um espaço de escuta, acolhimento das angústias e reflexão sobre a 

problemática decorrente das funções parentais. Método: Os participantes são pais e/ou 

responsáveis de crianças e adolescentes atendidos pela mesma clínica. Os encaminhamentos 

são realizados por psicoterapeutas infantis, seguidos por entrevistas preliminares onde os 

responsáveis são convidados a frequentar sessões semanais, em modalidade grupal de 90 

minutos. Resultados e discussão: Alguns pais se recusaram a participar da entrevista, outros 

informaram impossibilidade de horário, embora acreditassem na sua importância. Durante o 

primeiro semestre de 2017 foram encaminhados seis pais/responsáveis de crianças de 3 a 12 

anos e pouco mais da metade aceitou participar. Os cuidadores apresentaram dificuldades em 

exercer as funções parentais, comprometendo assim o desenvolvimento afetivo-emocional 

das crianças e adolescentes. Os participantes demonstraram dificuldade em reconhecer 

possíveis implicações da sua participação na problemática familiar. Entretanto, com o 

decorrer das sessões houve maior participação, onde os presentes compartilhavam 

experiências e auxiliavam os demais a refletir. Finalmente, verificou-se que a recusa à 

participação provavelmente estava relacionada à resistência em se perceberem na posição de 

protagonistas da problemática. Entretanto já tem sido percebida a importância do 
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atendimento em função do feedback fornecido pelos participantes que aderiram ao grupo, 

especialmente nos cuidados geralmente desempenhados como parte da função materna. 

Palavras chave: modalidade de grupo; orientação a pais; psicanálise. 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão “Atendimento psicológico em equipe multidisciplinar a 

mulheres em idade reprodutiva”, realizado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), visa 

a profilaxia e melhoria da qualidade de vida das mulheres em idade reprodutiva. 

Considerando-se que embora o nascimento dos filhos promova alterações significativas na 

vida da mulher, existem poucas oportunidades para que a mulher e o casal parental sejam 

acolhidos neste período, “... pensar na concepção de um filho coloca em movimento aspectos 

do narcisismo de cada um dos pais, assim como suas lembranças e fantasias sobre suas 

relações objetais primárias” (Zorning, 2010, p 457). Assim, resolveu-se ampliar o atendimento 

através de um grupo de orientação a pais, direcionado a famílias de crianças que estão sendo 

atendidas, bem como aquelas que estão na fila de espera para atendimento na Clínica 

Psicológica da UEL, com o objetivo de proporcionar um espaço de escuta, acolhimento das 

angústias e reflexão sobre a problemática decorrente das funções parentais. 

Em revisão narrativa da literatura, Silva e Reis (2017, p 247) apontam que as maiorias 

dos trabalhos pesquisados apresentaram “enfaticamente a necessidade de um olhar 

minucioso [...] dos sentimentos e influências dos pais” sobre a problemática manifestada na 

criança. De acordo com Ferrari (2012), percebe-se que a dinâmica familiar é permeada por 

sintomas localizados na criança que advém do funcionamento familiar. Assim, ao voltar o 

olhar aos pais, o espectro se amplia, fazendo com que tenham que enfrentar as questões 

tamponadas pela problemática infantil. No processo de formação do grupo de orientação a 

pais observou-se resistência na adesão, que pode ser pensada a partir da perspectiva de que 

“tocar no sintoma do filho, pode desestabilizar os pais e estes podem enfrentar tais 

questionamentos ou tirar a criança do processo terapêutico” (Sei &Osti, 2016, p. 148), ou, 

nesse caso, não aderir ao grupo. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar um espaço de escuta, acolhimento das angústias parentais e reflexão 

sobre a problemática decorrente das funções parentais. 
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METODOLOGIA  

Duas integrantes do projeto de extensão contataram inicialmente, 6 pais/responsáveis 

de crianças de 3 a 12 anos, para entrevista preliminar para reconhecimento da demanda e 

posterior encaminhamento para atendimento grupal. Cinco pessoas compareceram para as 

entrevistas, e destas apenas 3 compareceram para o atendimento em modalidade grupal. 

Os psicoterapeutas que atendem crianças ou adolescentes em psicoterapia 

psicanalítica na Clínica Psicológica da UEL, e detectam a necessidade de acompanhamento aos 

pais, fazem o encaminhamento destes ao projeto, no qual o mesmo procedimento de 

entrevistas preliminares é realizado. Até a presente data foram realizados 6 encontros, 

distribuídos semanalmente, no qual a cada encontro sempre houve a presença de apenas 2 

participantes que se alternavam. O grupo tem caráter aberto com duração de 90 minutos com 

possibilidade de estender-se conforme o número de participantes. As terapeutas contatam 

semanalmente novos pais na tentativa de expandir o atendimento, para que mais pessoas da 

comunidade tanto interna quanto externa à universidade sejam atingidas. As sessões 

consistem na escuta da problemática trazida pelos responsáveis, que são acolhidos pelo grupo 

que expressa sua opinião sobre o assunto, sendo mediados pelas psicoterapeutas. Assim, o 

assunto é refletido no grupo que busca formas, de juntos lidarem melhor com a situação, 

abrindo novas perspectivas e reflexões acerca da problemática. 

 

RESULTADOS 

A justificativa dos Psicoterapeutas para o encaminhamento ao grupo de pais tem se 

baseado nas dificuldades dos cuidadores em exercer as funções parentais, as quais estão 

comprometendo o processo de desenvolvimento afetivo-emocional das crianças e 

adolescentes. Isso ocorre devido ao fenômeno “fragilização das funções parentais”, que se 

relaciona mas dificuldades que os pais possuem em educar seus filhos na atualidade, devido 

à “insegurança no exercício de suas funções” (Zanetti, 2011, 492). Com isso os pais sentem 

culpa, dúvida e insegurança em relação ao seu próprio posicionamento (Zanetti, 2011, citado 

por Zanetti, 2011, 492).  

Entretanto, embora aceitem a indicação e participem das entrevistas preliminares, 

verifica-se certa resistência em reconhecer as possíveis implicações de sua participação na 

problemática apresentada. Sendo assim observou-se certa dificuldade na formação do grupo. 
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Alguns pais se recusaram a realizar a triagem alegando falta de tempo, outros, informam que 

não haveria possibilidade de participação, embora acreditassem na sua importância. Wiles e 

Ferrari (2015) apontam que o sintoma da criança denuncia a castração dos pais, além de 

mobilizar o lugar da criança no desejo destes, aspecto que pode auxiliar na compreensão da 

impossibilidade inicial de comparecimento dos pais ou responsáveis pelas crianças. 

Atualmente o grupo ocorre semanalmente, com encontros marcados por livre 

circulação da fala, espaço de acolhimento entre integrantes e mobilização em direção a 

reflexão. Durante as sessões grupais tem-se verificado que alguns participantes inicialmente 

mantêm-se mais silenciosos, enquanto outros compartilham suas angústias e sofrimentos 

motivados pelas dificuldades encontradas no relacionamento com os filhos. Posteriormente 

tem-se observado que os participantes passam a se sentir mais à vontade, compartilham suas 

vivências e auxiliam aos demais a refletir. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nas dificuldades encontradas para a formação do grupo, percebe-se certa 

resistência por parte dos pais ao serem convocados, resultando em recusa à participação. Em 

sua maioria, são pais muito disponíveis para a psicoterapia infantil, mas se recusam a um 

maior envolvimento pessoal, pois “muitas vezes a criança manifesta uma resistência que nos 

pais é muda, escondida por uma disponibilidade aparente” (Oliveira, 2002, p. 41). Ao chamar 

os pais para atendimento, tornam-se protagonistas da problemática, onde o filho não pode 

mais tapar, como objeto, a sua falta, o que pode ocasionar a recusa. De acordo com Wiles e 

Ferrari (2015), percebe-se que o sintoma da criança muitas vezes é o fantasma da relação com 

os pais.  

Entretanto já tem sido confirmada a importância do atendimento em função do 

feedback fornecido pelos participantes que aderiram ao grupo, especialmente no 

desempenho dos cuidados geralmente desempenhados como parte da função materna. 
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Psicoterapia Obrigatória: um caso clínico  

Luciane Cristina de O. Carnaúba70 

Maíra Bonafé Sei71 

 

Resumo: É no início da vida que começa todo o processo de desenvolvimento do ser. Para que 

o indivíduo possa se constituir como uma pessoa saudável, necessita-se neste início da vida 

de uma mãe e um ambiente suficientemente bons. Com intuito que ocorra esta constituição, 

ele tem que passar pelo processo de integração e constituição do self. Portanto, entende-se 

que a criança que não contou com esta mãe e ambiente suficientemente bons, tendo 

vivenciado situações de violência doméstica, tanto física como emocional, privação ou 

negligência em seus cuidados, possivelmente terá falhas no processo de desenvolvimento 

emocional. Nota-se que atendimentos psicológicos não voluntários têm requisitado dos 

profissionais da psicologia uma adequação das intervenções terapêuticas, especialmente no 

cenário dos serviços-escola de Psicologia que são solicitados a realizar a psicoterapia 

obrigatória. Diante deste contexto, visa-se compreender em que medida é possível prover um 

setting terapêutico em que seja fornecido um holding e um handling necessários para a 

constituição do self em situações na qual a psicoterapia foi iniciada de forma compulsória, 

sem se constituir como uma demanda espontânea da criança e/ou família. Opta-se por 

realizar o estudo de um caso clínico de uma criança na faixa etária de nove anos que se 

encontra em abrigo institucional e está sendo atendida em um serviço-escola. São realizadas 

sessões semanais, com duração de 50 minutos, embasadas no referencial psicanalítico, com 

ênfase na perspectiva winnicottiana. Dentro do setting terapêutico está sendo estabelecido 

um espaço de acolhimento e verifica-se que o mesmo está proporcionando ao paciente 

atendido poder viver criativamente, caminhando rumo a uma maior integração, a despeito do 

encaminhamento para o atendimento ter sido feito de forma obrigatória. Pensa-se, assim que 
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a psicoterapia pode se apresentar como este ambiente suficientemente bom, facilitador de 

um desenvolvimento mais saudável para si mesmo.  

Palavras-chave: setting terapêutico; psicoterapia obrigatória; visão winicottianna; holding; 

handling. 

 

INTRODUÇÃO 

Winnicott criou uma teoria que discorre sobre o desenvolvimento emocional da 

criança tecendo considerações acerca do ambiente no qual ela vive. Para ele, são de suma 

importância as primeiras semanas de vida, pois nelas os estágios iniciais dos processos de 

amadurecimento terão a primeira oportunidade de se tornarem experiências do bebê. Neste 

sentido, o ambiente facilitador deve ser humano, pessoal e possuir características 

suficientemente boas, para que as tendências hereditárias de crescimento que o bebê tem 

possam, então, chegar a seus primeiros resultados favoráveis (Winnicott, 1970/2005). 

Observa-se, assim, a necessidade de haver um ambiente suficientemente bom, que permita 

ao bebê alcançar cada estágio que irá passar no decorrer de seu desenvolvimento, 

vivenciando satisfações, ansiedades e conflitos inatos apropriados (Outeiral & Abadi, 1997). 

De acordo com a teoria winnicottiana, precisamos de uma mãe suficientemente boa e 

um ambiente facilitador que nos dê condições para que possamos vir a ser no mundo e viver 

criativamente. O termo “mãe suficientemente boa” é utilizado na descrição da dependência 

na qual pertence à primeiríssima infância. O bebê necessita de uma adaptação 

suficientemente boa, ou seja, aquela que faz parte de uma relação viva em que a mãe, 

temporariamente, identifica-se com o seu bebê e não algum tipo de perfeição de maternagem 

(Dias, 2003). Portanto, entende-se que a criança que não contou com esta mãe e ambientes 

suficientemente bons, tendo vivenciado situações de violência doméstica, tanto física como 

emocional, privação ou negligência em seus cuidados, possivelmente terá falhas no processo 

de desenvolvimento emocional. 

No momento atual, ocorrem diversas situações em que a psicoterapia não é uma 

escolha do paciente, mas uma obrigação. Atendimentos psicológicos não voluntários têm 

requisitado dos profissionais da psicologia uma adequação das intervenções terapêuticas 

dirigidas para esses casos. Há uma solicitação de atendimento obrigatório/involuntário 

originada de diversas demandas judiciais, como: situações envolvendo crianças vítimas de 

abuso sexual, famílias em situação de vulnerabilidade social, cuidadores que estão na 
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iminência de perder o poder familiar de seus filhos, crianças que se encontram em abrigos, 

agressões físicas sofridas por mulheres, dependentes químicos graves, dentre outros (Becker 

& Benetti, 2014). 

É importante considerar as novas necessidades conduzidas ao psicanalista desde uma 

perspectiva que ultrapasse a teorização psicanalítica estritamente psicopatológica, e as que 

se mantém frequentemente em um nível de abstração que nos distancia do que é 

cotidianamente vivido na clínica. Vale lembrar que, hoje, a ajuda psicológica é buscada ou 

recomendada para os mais diversos modos de sofrimento humano, que vão desde doença 

física até condições de precariedade social, tanto nos diversos dispositivos de saúde pública, 

como no exercício privado. Diante disso, o psicólogo recebe encaminhamentos que provêm 

de escolas, hospitais, tribunais, prisão etc (Aiello-Vaisberg, 2003). 

Dessa forma, é necessária a consolidação do vínculo entre terapeuta e criança que está 

sendo assistida. O setting terapêutico é essencial para o acompanhamento que será feito 

devido ao encaminhamento realizado por algum órgão público. Contudo, o setting 

terapêutico psicanalítico vem representado por meio do brincar, refletindo sobre os 

significados do simbolismo, da fantasia e da repetição expressos no processo terapêutico na 

prática psicanalítica. Por meio do lúdico, é possível que a criança realce sua imaginação e seu 

mundo “faz de conta”, e nesse processo elabore aspectos frustrantes da realidade, transforme 

algo passivo em ativo, aprenda a compartilhar e a experimentar um contato social, além de 

exercitar sua criatividade e o treinamento da flexibilidade psíquica que lhe será benéfico por 

toda vida (Schmidt & Nunes, 2014). 

 

OBJETIVO 

Compreender em que medida é possível prover um setting terapêutico em que seja 

fornecido um holding e um handling necessários para a constituição do self em situações na 

qual a psicoterapia foi iniciada de forma compulsória, sem se constituir como uma demanda 

espontânea da criança e/ou família. 

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo teórico-clínico embasado no referencial psicanalítico, com 

ênfase na perspectiva winnicottiana pautado em um atendimento realizado em uma clínica 

psicológica universitária. 
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Participante 

Criança do sexo feminino na faixa etária de nove anos. Encaminhada a um serviço-

escola de Psicologia pelo Poder Judiciário por sofrer maus tratos e encontrar-se em um abrigo 

no momento. 

 

Procedimentos 

As sessões de psicoterapia estão sendo realizadas individualmente. Os atendimentos 

acontecem semanalmente, numa frequência de uma vez por semana com duração de 

cinquenta minutos. 

 

RESULTADOS  

O manuseio do setting terapêutico é um recurso importante para a criação do 

ambiente de holding e handling no qual possibilita que o paciente vivencie o seu mundo 

interno e crie subsídios para entrar em contato com a constituição do self. O vínculo 

terapêutico entre a criança e terapeuta já foi estabelecido o que facilita no processo da 

psicoterapia obrigatória, permitindo assim, a oferta de um ambiente suficientemente bom 

para a criança. A psicoterapia está fornecendo à paciente elementos que aparentemente não 

foram vividos anteriormente como o handling e holding, o que a possibilita uma integração e 

dispor de mais recursos internos para o enfrentamento do mundo. 

 

DISCUSSÃO 

Tendo em vista a importância do setting terapêutico, Barros (2013) indica que no 

campo psicanalítico, o setting é um espaço que se oferece para propiciar a estruturação 

simbólica dos processos subjetivos inconscientes, reunindo as condições técnicas básicas para 

a intervenção psicanalítica. Nesse campo são englobados todos os elementos organizadores 

do setting: o espaço físico de atuação, o contrato estabelecido para seu desenvolvimento, 

assim como os princípios da própria relação, transferencial e contratransferencial, 

estabelecida entre analisando e analista. 

Para Moreira (2013), o setting é mais do que um aspecto de um ambiente físico, ele é 

uma relação dos dois que se encontram, pela aliança terapêutica, por questões éticas e pela 

confiança mútua. Ambos têm responsabilidades frente ao tratamento, e isso também são 
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fatores que constituem o setting, portanto, independe do local, o que se deve levar em conta 

é a aliança terapêutica, as questões éticas e a transferência como princípios para guiar o 

trabalho a ser realizado. Desta forma, o terapeuta conseguirá trabalhar com o paciente as 

fantasias e os desejos que poderão surgir dentro do processo de atendimento. 

Em relação ao holding e handling, Costa, Ribeiro, Volpato e Abrão (2013) referem que 

se o terapeuta consegue estar na relação terapêutica por meio de um manejo de setting que 

leve em conta o fato dele, semelhantemente às tarefas exercidas pela mãe ao apresentar o 

mundo para seu bebê, exercer as funções de holding, handling e apresentação de objetos, os 

encontros analíticos podem fluir baseados em uma intimidade e confiabilidade. Estas 

garantiriam ao analisando percorrer o caminho em busca de seu gesto espontâneo e de sua 

integração. 
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Reflexões acerca da possibilidade de uma clínica 

ampliada nos Centros de Referência da Assistência 

Social 

Graziela Lastória Bonatti72 

Rafael Bianchi Silva73 

 

Resumo: O presente trabalho consiste em refletir sobre a clínica ampliada como ferramenta 

para o psicólogo repensar suas práticas nas Políticas Públicas, especificamente no Sistema 

Único de Assistência Social dentro dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) no 

trabalho com famílias do Plano Nacional de Atendimento Integral à Família (PAIF). Para isso 

foi apresentada a criação do SUAS e levantado o histórico sobre a clínica ampliada no Brasil 

para assim analisar as possíveis articulações da atuação do psicólogo no CRAS a partir da noção 

de clínica ampliada, a fim de ressignificar as suas atividades no SUAS. 

Palavras-chave: Psicologia; CRAS; SUAS; Clínica ampliada. 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade da erradicação da pobreza, marginalidade e desigualdades sociais, levou 

ao estabelecimento da Assistência Social no Brasil, que segundo o volume I das “Orientações 

Técnicas Sobre o PAIF” Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (2012), foi 

regulamentada e legalmente reconhecida como direito social e dever estatal pela constituição 

de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Entretanto, conforme é relatado no 

documento “Parâmetros para a atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de 

Assistência Social” Conselho Federal de Serviço Social (2007), por muito tempo tal política se 

caracterizou por posturas paternalistas e assistencialistas, com o intuito de concessão de 

benefícios, serviços descontinuados, o que dificultava mudanças sustentáveis no modo de 

vida das pessoas atendidas e da sociedade.  

                                                      

72 Acadêmica do quarto ano de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. 
73 Docente do departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. 
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Apenas com a instituição da nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 

2004, ocorrem ações pautadas não só na concessão de benefícios, mas também na prevenção, 

no desenvolvimento global das famílias e das comunidades (Costa & Cardoso, 2010). Assim, é 

proposto um novo modelo de Assistência Social por meio do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), o qual começa a ser implantado no seu modelo de gestão em 2005.  

Quando o PNAS é estabelecido, o Plano Nacional de Atendimento Integral a Família 

(PAIF), o qual fora inaugurado em 2003, passa a ser organizado de forma a responder à 

garantia de fortalecimento da convivência familiar e comunitária, na proteção básica do SUAS. 

Dessa forma, o PAIF se torna principal referência para os usuários do SUAS e começa a ser 

ofertado obrigatoriamente e exclusivamente nos CRAS. 

É nesse contexto de materialização do SUAS, com oferta de demandas provenientes 

de famílias do PAIF, que o psicólogo começa a exercer um trabalho com uma população 

diversificada e de intuitos mais ampliados. Nos últimos cinco anos, segundo pontuam Murta 

e Marinho (2009), a política pública de Assistência Social tem sido responsável pela larga 

inserção do psicólogo nas comunidades, conferindo a necessidade de compreensão das 

possibilidades e finalidades das intervenções a serem realizadas em tais contextos. 

Conforme aponta o documento intitulado “Orientações Técnicas Sobre o PAIF” 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012) é expresso que ao psicólogo 

do CRAS (enquanto trabalhador social) não compete a execução de práticas clínicas, 

entendidas como ações psicoterapêuticas, psicodiagnósticas, psicopedagógicas. Enquanto 

práticas que apontam para um modo operante hegemônico no campo psi, entende-se que 

elas classificam e, portanto, tendem a estigmatização e patologização do indivíduo.  

Avalia-se assim que o trabalho psi no contexto da Assistência Social não abarcaria uma 

concepção de clínica tradicional caracterizada pela existência de um setting analítico e o 

atendimento comumente voltado apenas a um indivíduo. Ao invés disso, a proposta do 

trabalho psi no contexto indicado baseia-se no que é expresso no caderno de orientações 

intitulado “Parâmetros para a atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de 

Assistência Social” (Conselho Federal de Serviço Social, 2007) que aponta que tal prática deve 

estar fundamentada na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e 

coletivos por meio de diferentes enfoques teóricos e metodológicos que problematizem e 

proponham ações no âmbito social. 
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“O psicólogo no CRAS tem por finalidade fazer com que os usuários sejam sujeitos de 

direitos” (Flor & Goto, 2015, p.24), ademais como demonstra as “Orientações Técnicas Sobre 

o PAIF” (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012), deve utilizar seus 

conhecimentos para atender e acompanhar as famílias, possibilitando, por meio de sua ação, 

uma escuta dos aspectos subjetivos envolvidos nas situações de vulnerabilidades vivenciadas 

pelas famílias. 

Pontuado isso, como abordam as “Referências Técnicas para atuação do(a) 

psicólogo(a) no CRAS/SUAS” (Conselho Federal de Psicologia, 2007), as atividades do 

psicólogo no CRAS devem ser voltadas para a atenção, prevenção a situações de risco, 

objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos vínculos 

familiares, comunitários e pelo desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais, 

coletivas. Ele deve investir também na mudança da forma de compreender a pobreza e a 

maneira de atuar sobre ela, a fim de que por meio dos vínculos estabelecidos no atendimento, 

além de um conjunto de ações potencializadores, haja um rompimento do ciclo de pobreza, a 

independência em relação aos benefícios oferecidos e a promoção da autonomia.   

Considerando as parametrizações indicadas até o momento, colocamos a necessidade 

de repensar essa nova prática do psicólogo dentro do SUAS, já que ela ultrapassa a perspectiva 

psicológica hegemonicamente disseminada na sociedade, de modo a buscar formas de 

atendimento a uma população diversificada, a qual padece de questões sociais concretas e 

complexas.  

Para isso consideramos que a investigação de novos entendimentos sobre a clínica 

torna-se necessária, o que nos leva a tomar a proposta da clínica ampliada como uma 

ferramenta possível no processo de ressignificação da atuação do psicólogo dentro das 

Políticas Públicas, especificamente no âmbito do SUAS.  

 

OBJETIVOS 

Levando em conta a inserção recente do psicólogo no âmbito do SUAS, 

especificamente no CRAS, analisar uma possível relação entre as atividades do psicólogo nesse 

contexto com a perspectiva proposta pela clínica ampliada. 
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MÉTODO 

Como método de pesquisa nos propomos a realizar um estudo de caráter qualitativo, 

o qual tem por objetivo traduzir e expressar os sentidos dos fenômenos do mundo social.” 

(Neves, 1996, p.1). Embasado nisso, a pesquisa tomará como instrumento de coleta de dados 

a Análise Documental, que constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

de um tema ou problema (Lüdke & André, 1986). Os documentos, segundo Godoy (2005), 

normalmente são considerados importantes fontes de dados para os tipos de estudos 

qualitativos. Ademais representa uma forma de análise que pode se revestir de um caráter 

inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas. (Godoy, 1995, 

p.21). 

Nessa direção, a primeira etapa da pesquisa consistiu em um levantamento de dados 

a partir dos documentos que referenciam a estruturação da Política Nacional de Assistência 

Social e a atuação do psicólogo dentro do CRAS, a fim de de identificar o surgimento da Política 

e o papel do psicólogo inserido na mesma. 

Posteriormente, a partir dos materiais estudados anteriormente, realizamos uma 

articulação entre a proposta da clínica ampliada, por meio de Basaglia, com os pressupostos 

do SUAS, a fim de questionar tal possibilidade para o profissional psi no âmbito das Políticas 

Públicas, especificamente no CRAS por meio do trabalho com famílias do PAIF. 

Assim, acreditamos construir um estudo que possibilite ampliar a discussão sobre a 

temática e permita aos psicólogos outros caminhos para refletir e ressignificar suas práticas 

dentro da Assistência Social. 

 

RESULTADOS  

Articulação da Clínica Ampliada com alguns pressupostos do Sistema Único de 

Asssistência Social 

Tomamos alguns conceitos de Basaglia os quais remetem a clínica ampliada com o 

intuito de questionar tal possibilidade para o trabalho do psicólogo no âmbito das Políticas 

Públicas, especificamente no SUAS, com famílias do PAIF. Dessa maneira tentamos articular 

pressupostos do SUAS com características abordadas pela clínica ampliada. Dentre estas 

encontramos alguns elementos como: trabalho com demandas concretas dos sujeitos, a 

inserção da avaliação de questões sociais e subjetivas envolvidas na vida do indivíduo, garantia 
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de direitos dos cidadãos, por fim, os aspectos políticos dos profissionais visando a 

emancipação dos usuários. 

Primeiramente, pontuamos a necessidade de realizar um trabalho com demandas 

concretas dos indivíduos dentro do âmbito da Política Pública. Basaglia, em suas obras, tem 

como uma de suas preocupações o trabalho sobre as demandas concretas dos sujeitos, 

entendendo que elas “[...] são também manifestações concretas de necessidades sociais 

produzidas pelo jogo social e histórico que foram se constituindo, e que aparecem na sua 

singularização [...]” (Campos, 2000 como citado em CAMPOS, 2001 p.101). Conforme salienta, 

“o importante para a pessoa é ter o que comer, ter dinheiro, ter uma cama para dormir.” 

(Basaglia, 1979, p.31).  

Como é demonstrado no volume I das “Orientações Técnicas Sobre o PAIF” (Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012), podemos observar que o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) aborda que dentro do âmbito do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) os usuários também devem ter suas demandas 

concretas atendidas. Entende-se que as pessoas inseridas no programa vivenciam situações 

de vulnerabilidade que decorrem de fatores como pobreza, privação, fragilização de vínculos 

afetivos, entre outros.  

Por essa razão, o trabalho do PAIF é voltado para os sujeitos cujos problemas são 

caracterizados principalmente como materiais, concretos e que necessitam, em grande parte, 

de intervenções que se encontram fora do escopo e preocupação da clínica tradicional. Dessa 

maneira, além, de permitir por meio do trabalho psi, uma escuta dos aspectos subjetivos 

envolvidos nessas situações de vulnerabilidade, em suas ações pretende promover aquisições 

sociais e materiais às famílias como acesso à benefícios, programas de transferência de renda, 

serviços socioassistenciais.  

Como um segundo tópico, vemos a importância de incluir dentro da análise material 

dos sujeitos, uma avaliação de suas questões sociais e subjetivas. Assim, partindo da sua 

perspectiva teórica, a principal questão do trabalho de Basaglia foi a mudança de 

entendimento da doença, sendo tomada a partir da sua relação com o campo social. Dentro 

disso podemos aproximar a proposta de clínica ampliada, à proposta da política do SUAS, que 

também pretende uma mudança de foco: da concepção que permite visualizar apenas a 

pobreza para outra que abrange com o mesmo peso os aspectos subjetivos e sociais da 

pessoa.  Como é dito no mesmo volume das “Orientações Técnicas Sobre o PAIF” (Ministério 
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do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012), o PAIF pretende que além das 

aquisições materiais das famílias, seja dada à população acesso a atributos sociais necessários 

para potencializar o exercício do protagonismo e da autonomia das famílias e seus membros. 

Sendo que: 

[...] o objeto é que as famílias possam, ao socializar as experiências e identificando-se 

umas com as outras, valorizar potenciais daqueles que demandam cuidados, sair do 

isolamento social, mobilizar-se para reivindicar seus direitos, experimentar novos 

contextos de participação social, enfim, reconhecer-se como sujeitos de direitos[...] 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,2012, p.52) 

Do mesmo modo, a proposição do trabalho no SUAS aborda em sua estruturação a 

necessidade de perceber não só as necessidades materiais dos usuários do serviço, como 

também os aspectos sociais e subjetivos que o envolvem, além de uma avaliação do risco 

social do mesmo. Como se demonstra ainda nesse documento, o PAIF foi concebido a partir 

do reconhecimento que os riscos sociais que atravessam a vida dos indivíduos e as famílias, 

extrapolam a dimensão orgânica e material, necessitando de intervenções que trabalhem 

além dos aspectos objetivos, os aspectos subjetivos relacionados a proteção da família. Dessa 

forma, sua proposta possibilita uma visão menos determinista e mais complexa das situações 

de pobreza, pois confere a ela um sentido dinâmico para o estudo das desigualdades. 

Um terceiro item que observamos é a necessidade da garantia dos direitos dos 

cidadãos. Baseado no conceito de reprodução social, Basaglia validava os direitos dos cidadãos 

ao mesmo tempo que argumentava sobre a necessidade de preparar os mesmos para fazer 

valer os próprios direitos. Diante de tal afirmação podemos fazer uma conexão com a política 

da Assistência Social, que visa em seu cerne a garantia de direito dos cidadãos. As ações 

protetivas de tal política visam esse princípio, conforme os argumentos do primeiro volume 

das “Orientações Técnicas Sobre o PAIF”: 

[...] a atuação protetiva significa centrar esforços em intervenções que visam, amparar, 

apoiar, auxiliar, resguardar, defender o acesso das famílias e seus membros aos seus 

direitos. Assim, a PSB deve incorporar em todas as intervenções o caráter protetivo, 

envidando esforços para a defesa, garantia e promoção dos direitos das famílias [...] 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012, p.11) 

Nesse sentido, o SUAS avança ao reconhecer a família como um “sujeito” de direitos e 

considerar que é responsabilidade estatal a sua proteção social, cabendo à política ofertar 
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ações que envolvam o fortalecimento dos vínculos familiares e a elaboração de estratégias de 

atendimento às famílias. 

Um último aspecto sinalizado é a ação política dos técnicos na valorização da 

emancipação do sujeito, ou seja, a ação profissional que vise a saída do usuário da Política 

Pública da condição de passividade para a consciência da realidade e posse de uma postura 

ativa. Basaglia junto com sua equipe criaram em Trieste assembleias gerais e um sistema de 

redes, como os grupos-apartamentos, os quais apresentaram o intuito de gerar autonomia e 

protagonismo dos indivíduos. Esse sistema de redes, foram tidas como empresas sociais 

justamente por inserir além das condições materiais a possibilidade de uma transformação 

social e uma produtividade subjetiva dos sujeitos. 

Diante do fato de emancipação observamos uma aproximação com a proposta do 

CRAS. Com a criação da PNAS a atual política da Assistência Social visa a saída do usuário da 

rede da condição de sujeitado, ou seja, da condição de dependência, ou tutela do Estado, e 

que por meio do conceito de empoderamento trabalhado no SUAS possa adquirir autonomia, 

e acesso a emancipação individual. Como expresso ainda no primeiro volume das 

“Orientações Técnicas do PAIF” (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

2012), o PAIF visa o empoderamento dos sujeitos, à medida que proporciona não apenas a 

emancipação individual dos mesmos, mas também a aquisição de uma consciência coletiva da 

dependência social, permitindo que as pessoas participem de espaços privilegiados de 

decisões e de consciência de seus direitos. 

Ademais, encontramos a afirmação de que quando o usuário é inserido no contexto 

da Política Pública, ele deve ter possibilidade de vivenciar experiências potencializadoras de 

participação cidadã, tais como espaços de livre expressão de opiniões, reinvindicações, 

participação em movimentos sociais, construção de projetos.  

Concluindo, com o que diz Amarante (2011), temos que quando é proposta a 

concepção de clínica ampliada por meio de Basaglia, não se desconsidera a proposta clínica, 

entretanto, é colocada uma outra forma de pensar e fazer clínica, a qual se preocupa 

concretamente com os sujeitos e não com a doença. Para o autor, assim como a doença é 

colocada entre parênteses, a clínica também deveria ser descontruída, transformada em sua 

estrutura para que sua relação fosse com o sujeito em sua existência. Seria necessário 

reinventar a clínica como uma construção de possibilidades, subjetividades, centrando-se no 

paradigma de cuidado, tomada de responsabilidade, e na cidadania como princípio ético. 
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Unido a esses valores, vemos nos princípios do SUAS que o trabalho social com famílias 

visa o apoio e proteção às famílias, a fim de promover maiores graus de autonomia e 

empoderamento dos sujeitos. No entanto, para que tais objetivos sejam alcançados por meio 

do trabalho psi é necessário que esses profissionais se apoiem em uma nova visão clínica, a 

qual seja eminentemente política, problematizadora de valores, sentidos fixos, universais[..] 

ou seja, a crítica como clínica (Neves & Josephson, 2001, p.105). Uma perspectiva clínica, a 

qual retire o enfoque do assistencialismo, da concepção de pobreza, em oposto, pretenda 

incluir os sujeitos na crítica de suas realidades estabelecidas e na criação de novas 

possibilidades de agir e ser no mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação do SUAS em 2004 estabeleceu âmbitos de trabalho cujo alvo de intervenção 

são famílias que padecem das sequelas da “questão social”. Esse trabalho de caráter social 

gera desafios novos para o psicólogo, como, por exemplo, pensar um trabalho que tenha, por 

um lado, como elemento-chave a atuação com pessoas cujos problemas são materiais, 

concretos e que necessitam, em grande parte, de intervenções fora do escopo da clínica 

tradicional e, por outro, atuar em um serviço institucionalizado, em formação e a partir de 

uma lógica interdisciplinar (condições diferentes daquelas da profissão liberal, sobre as quais 

se conformou a profissão) 

Assim, devido ao fato da inserção do psicólogo ser recente nas Políticas Públicas, 

especialmente no SUAS, torna-se importante reflexões acerca de sua atuação, que como 

estipulada nas “Orientações Técnicas Sobre o PAIF” (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, 2012), ultrapassa as práticas clínicas. Em oposto, o trabalho do psicólogo no 

CRAS, por ser com famílias que padecem de questões sociais complexas, requer práticas 

fundamentadas na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, os 

quais problematizem e proponham ações no âmbito social. 

Portanto, vemos na proposta da Clínica Ampliada um meio para o psicólogo repensar 

e ressignificar suas práticas, já que essa visão tem como ênfase a existência concreta dos 

sujeitos e o envolvimento social que fundamenta essa existência, colocando em primeiro lugar 

o sujeito e todos seus aspectos subjetivos e sociais envolvidos. Além disso, ela aponta para a 

identificação do sujeito como uma pessoa com direitos, mas, ao mesmo tempo como 

protagonista, que pode preparar-se para fazer valer os próprios direitos.  
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Por fim, entendemos que essa perspectiva pode ser importante para o serviço dos 

psicólogos que estão inseridos na assistência social, já que fornece meios para que o 

profissional pense sua prática no campo das subjetividades, ponto importante para que possa 

desenvolver um olhar crítica aos participantes do CRAS quanto às suas realidades 

estabelecidas, operar no fortalecimento dos vínculos familiares, coletivos e também favorecer 

de condições para suscitar potencialidades, melhor qualidade de vida e construção de novos 

modos de ser no mundo. 
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Reflexões sobre a morte a partir da experiência 

do estágio  curricular em um hospital universitário  

Isabella Nathalia Salviato Surjus74 

Ana Grazielle Yoshinaga Costa75 

Gabriela de Campos Aguiar76 

Silvia Nogueira Cordeiro77 

 

Resumo: A morte é um fenômeno biológico natural intrinsecamente relacionado à dimensão 

simbólica, impregnada de valores associados ao contexto sociocultural e histórico. Faz parte 

do cotidiano do psicólogo que atua no âmbito hospitalar, lidar com situações de morte e luto, 

tanto com os familiares do paciente, outros pacientes e a equipe hospitalar. Neste contexto, 

a função do psicólogo é dar voz e proporcionar uma escuta diferenciada destes sujeitos. O 

presente trabalho tem como objetivo apresentar, através de um relato, a experiência de 

vivenciar a morte de uma paciente no hospital, assim como as percepções das estagiárias de 

psicologia e da equipe da residência. Para isso, foi realizado registro em diário de campo do 

estágio na Enfermaria Feminina do HU, supervisão direta e discussão de caso. O estágio 

consiste em acompanhar a equipe de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, 

constituída por uma nutricionista, farmacêutica e psicóloga. A morte de uma paciente 

atendida pela equipe da residência causou um grande mal-estar e necessidade de falar sobre 

os impactos pessoais desencadeados pelo fato, percebendo também na equipe hospitalar 

uma naturalização do fato, advindo muitas vezes da constante ocorrência do óbito nas 

enfermarias. As estagiárias foram tomadas por um sentimento de angústia, pois, ao presenciar 

a morte de uma paciente jovem, conhecida por elas por estar internada há algum tempo e o 

desespero de sua mãe, questões pessoais foram suscitadas, assim como o despreparo para 

lidar com a situação, enquanto formação profissional. O óbito, mesmo sendo algo inerente ao 

ser humano, na maioria das vezes ainda é visto como inesperado. Ao lidar com a dicotomia 

saúde-doença e vida-morte, a todo momento no âmbito hospitalar, os profissionais 
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automaticamente estão sujeitos a entrar em contato com a morte, por isso é imprescindível 

que se tenha suporte e espaço para falar sobre o que os afetam. 

Palavras-chave: psicologia da saúde; morte; hospital; relato de experiência.  
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Suicídio: é preciso combater para prevenir, e  

prevenir para combater 

Caroline Aparecida Dos Santos Oliveira 

Clodoaldo Porto Filho 

 

Resumo: O termo suicídio se origina do latim tendo como significado sui que significa si 

mesmo e caederes à ação de se matar, sendo dividido em três tipos de atos de autodestruição: 

o suicídio consumado, tentativa de suicídio e autolesão não suicida. Os pensamentos e planos 

suicidas são chamados ideação suicida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil ocupa a 8º posição no ranking de países com maior incidência de suicídios, 

ultrapassando 12 mil casos por ano. A forma como o indivíduo tenta o suicídio vai depender 

dos fatores sociais e culturais do local onde ele vive. O Centro de Valorização à Vida (CVV) 

aponta que as taxas de suicídio entre jovens no Brasil aumentaram 30% nos últimos 25 anos, 

o que representa um dado alarmante, haja visto a popularização de jogos que incentivam a 

automutilação e o suicídio; entre eles, podemos destacar de forma negativa o Baleia Azul, que 

acaba influenciando principalmente crianças e adolescentes. O objetivo do trabalho é 

apresentar os dados das taxas de mortalidade, analisar as causas com base nos estudos sobre 

saúde mental e no relato de experiência realizado na prevenção e promoção de saúde. O 

método utilizado pelos aportes da clínica ampliada foi a conscientização na prevenção; 

elaborou-se um cartaz para exposição e orientações individuais em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) em Londrina. O cartaz informava os principais fatores que contribuem para o 

indivíduo se suicidar, salientando que 30% a 70% das vítimas são diagnosticados com 

depressão e bipolaridade, enfatizando que o suicídio pode ser prevenido e orientando a 

melhor forma de procurar ajuda. Ao analisar a população acerca do assunto, percebemos que 

é um problema de saúde pública; logo, concluímos que, embora os números sejam alarmantes 

e atinjam muitas famílias brasileiras, sabe-se ainda muito pouco sobre o suicídio.   

Palavras-Chave: suicídio; saúde mental; prevenção; atenção básica e vida. 
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Transferência nas práticas com uso de recursos 

artísticos 

Jamille Julia Lucri 

Maíra Bonafé Sei 

 

Resumo: A viabilidade da expressão do inconsciente por meio de imagens, apontada por 

Freud, possibilitou a concepção da arte como via de acesso ao inconsciente, passível de sofrer 

menos censuras que a palavra. Neste contexto, o fenômeno da transferência se apresenta 

como importante contribuição da Psicanálise. Considerando a crescente relevância de práticas 

com a utilização de recursos artísticos para o acesso a conteúdos psíquicos em oficinas de arte 

ou como mediação, o presente trabalho teve como objetivo a reflexão acerca de como se 

apresenta a descrição e a análise da relação transferencial em tais contextos, partindo da 

análise de relatos. Busca-se, assim, tecer reflexões acerca do desenvolvimento da prática com 

uso de recursos artísticos a fim de fomentar a qualificação do trabalho realizado neste âmbito 

por meio de apontamentos. A partir de uma revisão sistemática da literatura, com consulta às 

bases de dados CLASE, LILACS, PePSIC, PSICODOC, Redalyc e SciELO, seis artigos selecionados 

apontaram a relação transferencial em tais propostas de intervenção. De maneira geral, a 

dinâmica de transferência mostra-se como um assunto explorado de maneira ainda incipiente 

nos relatos de práticas com uso de recursos artísticos. Foram assinalados dentre tais recursos 

a arte com uso de corpo, movimento, materiais, escrita ou interpretação, do contexto clínico 

à área da saúde. Ademais, os resultados indicaram a importância da relação transferencial 

para o desenvolvimento das propostas terapêuticas e para a interpretação tanto do decorrer 

de tais processos quanto das produções finais. Ainda, assinalou-se a relevância do uso de 

recursos artísticos nos processos terapêuticos de maneira geral, sendo propostos meios de 

expressão ao que pode fugir à fala. 

Palavras-chave: transferência; oficinas de arte; recursos artísticos. 
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Um olhar clínico sobre o trabalho desenvolvido 

por residentes em Saúde da Família  

Aline Fernanda Gallardo Silva 

Debora Lydines Martins Corsino 

Gabriela Soares Castro 

Ana Cláudia Barbosa da Silva Roosli 

 

Resumo: A clínica da atividade, proposta por Yves Clot, faz uma renovação da tradição 

francófona de análise do trabalho, explorando a diferença entre o trabalho prescrito e 

trabalho real, categorias propostas pela ergonomia. Para esta abordagem, o trabalho é visto 

como atividade concreta e irredutível; atividade e subjetividade são compreendidas como 

indissociáveis. A atividade necessariamente implica a mobilização da subjetividade do 

trabalhador, o que faz com que toda situação de trabalho seja permeada de conteúdos 

singularizados. Nesse sentido, o trabalhador é entendido como principal personagem na 

transformação de sua atividade, cuja análise deve instituir diálogo entre o trabalhador e seu 

trabalho com a finalidade de favorecer o desenvolvimento da capacidade de agir frente às 

situações de trabalho. É a partir desta perspectiva que no estágio em Psicologia do Trabalho 

desenvolve-se análise do trabalho de residentes do 1º ano da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Realizou-se observações do trabalho 

efetivamente realizado, entrevistas e coanálise do trabalho, na qual confronta-se a 

interpretação das estagiárias e o ponto de vista dos residentes implicados na análise. No 

contexto da UBS, o trabalho das profissionais da residência é perpassado por conflitos da 

ordem da defasagem entre trabalho prescrito e real, que exige a mobilização da subjetividade 

para que os resultados esperados sejam alcançados. Constatou-se também a necessidade de 

gerir as diferentes exigências relacionadas ao fato de os residentes serem concomitantemente 

estudantes e profissionais. Portanto, entende-se que, ao proporcionar um espaço de fala para 

as residentes, é possível colaborar para reflexões sobre o saber-fazer que emerge em suas 

situações de trabalho. O ponto de vista clínico do trabalho permite dar visibilidade aos 

recursos necessários e/ou inventados pelas residentes para fazer o que deve ser feito, bem 

como ver os obstáculos no trabalho, que podem colocar em risco sua própria saúde. 



Discussões sobre a clínica extramuros: quais são os settings possíveis? Resumos e textos completos da 

II Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-468-4 

 203 

Palavras-chave: atividade; subjetividade; residência; UBS. 


