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As discussões sobre a ética atravessam a humanidade 
e a história das ciências desde seu início, e, conforme os 
paradigmas científicos vigentes se multiplicaram e se 
modificaram, ganharam diferentes enfoques e contornos. 
Os atravessamentos políticos e sociais compõem a 
trajetória de pensadores e pesquisadores a respeito dos 
desdobramentos das decisões, constrições e influências 
para as saídas produzidas no mundo em que vivemos – e 
dos efeitos das transformações as quais se colocam como 
possíveis.

Apresentamos, pois, aos leitores, o presente dossiê, 
o qual retratou a Jornada Ética e Alteridade – a estética 
da solidariedade, ocorrida em 2015 e promovida pela 
atual gestão da Sociedade de Psicologia do Rio Grande 
do Sul. O evento contou com a colaboração de autores 
de diferentes instituições que, com seus trabalhos e a 
produção de um conhecimento que se propõe acessível, 
contribuíram para a realização de mais um número, entre 
tantos já produzidos, e que almejam ampliar o alcance da 
psicologia e das áreas afins, por meio da referida temática. 
As palavras da Presidente Sônia Sebenello abrem o Dossiê, 
assim como abriram o evento. Cabe dizer que a Jornada 
teve como organizadores uma equipe coordenada 
por Luciana Lara, a qual se propôs a colocar em cena o 
tema da ética na contemporaneidade e seus enlaces 
multifacetados com as ciências do conhecimento. 

O Dossiê, como destaque desta edição, apresenta 
os seguintes artigos: Percursos da alteridade e ética; 
A história silenciada da ditadura civil-militar brasileira: 
experiência da Clínica do Testemunho; O que podemos 
aprender com o modelo de rede de proteção e de 
atendimento às crianças; Sobre silêncio, palavras e outras 
especiarias. O valor do evento está documentado nestes 
registros, dentre tantos assuntos trabalhados naquele dia. 
A derrocada de valores vinculados aos conceitos de Bem e 
de Mal visa descontruir verdades absolutas, promovendo 
um espaço, durante a jornada, de discussão aberta e atual 
sobre a temática da ética. A interlocução com pensadores 
e participantes das mesas propiciou momentos fecundos 
de desacomodação e reflexão.

A Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do 
Sul – Diaphora conta também com  artigos variados, frutos 

de pesquisas de alguns colaboradores,  que tornaram 
possível a edição deste número, tais como Convivência 
parental: a qualidade das vivências primordiais na 
constituição psíquica; A prevalência de transtornos 
mentais nas tentativas de suicídio, HPS – Porto Alegre/
RS; Construindo o espaço analítico; Transtorno de estresse 
pós traumatico e tratamento cognitivo-comportamental: 
uma revisão; Projetos de vida na adolescência: um estudo 
na área da ética e da moralidade; Sexualidade feminina: 
herança da mãe para a filha; Como sobreviver ao início 
da clínica: o narcisismo do terapeuta em formação e 
Contribuições da psicologia escolar para prevenção e 
combate ao bullying. Todos os escritos aqui apresentados 
procuram manter a missão da revista, que tem por 
objetivo fazer circular o conhecimento.

Ao enfrentarmos impasses institucionais e editorais, 
nos deparamos, ainda, com o atual momento do país 
frente à pesquisa, em que o fomento para publicações 
científicas está cada vez mais restrito.  Estas foram as razões 
que afetaram a publicação da nossa revista, levando o 
presente número a não sair no tempo esperado pelos 
nossos colaboradores. A todos, queremos nos retratar 
e dizer que tentaremos colocar em dia nossas edições. 
A Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do 
Sul tem um histórico de publicações relevantes junto aos 
psicólogos e à comunidade científica desde muitos anos, 
e luta por retomar suas publicações com o mesmo vigor 
de outrora.

Baseados em ideais como o compromisso no campo 
da ciência e desenvolvimento da profissão de psicólogo é 
que convidamos leitores e leitoras a explorar este número 
da Revista Diaphora. Que todos possam ponderar sobre 
as questões aqui lançadas na apreciação dos artigos e 
registros  do dossiê.

Boa leitura!

Dra. Magda Medianeira de Mello

Editora

E D I T O R I A L

ÉTICA E ALTERIDADE – 
A ESTÉTICA DA SOLIDARIEDADE.
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S E Ç Ã O  1  |  A r t i g o s

CONVIVÊNCIA PARENTAL: A QUALIDADE DAS VIVÊNCIAS 
PRIMORDIAIS NA CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA

PARENTAL LIVING: THE QUALITY OF EARLY EXPERIENCES ON 
PSYCHIC CONSTITUITION

RESUMO: A forma como os genitores lidam com o 
rompimento amoroso pode ensejar um distanciamento 
parental, que pode ser um excesso aos filhos advindos 
desta relação. Portanto, é imperioso observar a qualidade 
das vivências da criança com as figuras parentais, sendo 
essas determinantes na constituição do sujeito psíquico. 
Neste novo cenário familiar, a convivência parental mostra-
se como oportunidade para a elaboração do traumático. 
Assim, por meio de um paralelo entre a Psicanálise 
e o Direito de Família, o presente trabalho aborda a 
importância das funções e da convivência parental na 
formação do psiquismo. Ademais, busca-se explorar os 
possíveis prejuízos psíquicos decorrentes da ausência da 
convivência parental, constatando que o sujeito, a partir 
de sua singularidade e de motivações inconscientes, irá 
lidar de forma única com a separação dos pais. Evidencia-
se, desta forma, o constante desafio do Poder Judiciário e 
da família de garantir o direito fundamental da criança e 
do adolescente à convivência parental.

Palavras-chave: Convivência parental; Constituição psíquica; Infância e 
adolescência; Direito de família; Psicanálise.

ABSTRACT: The way parents deal with the loving 
disruption can cause a parental distancing, which can be 
an excess to the children resulting from this relationship. 
Therefore, imperative to note the quality of children’s 
experiences with the parental figures, which are decisive 
in the constitution of the psychic subject. In this new 
family setting, parental cohabitation shows up as an 
opportunity to overcome the trauma. Thus, through a 
parallel between psychoanalysis and family law, this 
article refers the importance of the parent’s functions and 
interaction in the formation of the psyche. Furthermore, 
the aim is to explore possible psychological damage 
caused by the absence of parental living, demonstrating 
that the subject, through its uniqueness and unconscious 
motivations, will deal in a singular way with the separation 
of parents. It is evident, therefore, the constant challenge 
of the judiciary and the family to ensure the fundamental 
right of children and adolescents to parental living.

Keywords: Parental living; Psychic constitution; Childhood and adolescence; 
Family law; Psychoanalysis

de Alexandra Garcia Grigorieff 1 e João Pedro Fahrion Nüske 2
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2
 Advogado. Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Graduado em Direito 
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INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, diversas mudanças vêm ocorrendo na dinâmica 
familiar, de modo que a estrutura e a configuração da família se alteraram, bem 
como os papéis dos seus membros (Dal Forno & Dalpini, 2011). O número de 
divórcios e separações cresce no cenário nacional, ocasionando, por vezes, um 
distanciamento parento-filial. 

Considerando a forma como os pais elaboram e lidam com essa desunião, 
esse acontecimento pode acarretar prejuízos psicológicos aos filhos e à relação 
parental. É preciso enfatizar que o rompimento conjugal trata de uma crise no 
ciclo vital, uma dissolução não apenas de um ideal afetivo, como também de 
uma entidade familiar uma vez idealizada (Silva, 2005). Essa dissolução atinge 
cada membro da família de uma maneira diferente, visto que a história de vida 
e a constituição psíquica atuam de forma singular na modulação de reações e 
sentimentos de cada sujeito (Silva, 2005). Assim, justifica-se a necessidade de um 
olhar interdisciplinar para compreender os efeitos desse evento no âmbito familiar. 
Contudo, independentemente do modo como se deu o fim da conjugalidade, a 
parentalidade, as responsabilidades e o convívio com os filhos devem permanecer, 
a fim de garantir os vínculos parentais.

A convivência parental é condição relevante para a proteção, o crescimento e 
o desenvolvimento dos filhos, e a sua não aplicação causa à família uma situação 
de desamparo afetivo e educacional. Ademais, tal direito, inserido na convivência 
familiar, é considerado fundamental e integrante da dignidade humana (Fonseca, 
2012), inerente à criança, não sendo necessário ter de fazer por merecê-lo. Desta 
forma, deve-se observar esse macroprincípio, valorizando os referidos sujeitos 
com absoluta prioridade, de maneira que qualquer ato contrário ao seu interesse 
é contrário à sua dignidade e ao próprio direito. A convivência parental somente 
deve ser limitada quando em benefício dos seus titulares, isto é, uma vez que o 
psiquismo e a integridade da criança são colocados em risco por um dos genitores, 
a restrição do convívio será aceitável, a fim de preservar o seu melhor interesse. 

Assim, é indispensável considerar a qualidade das experiências vividas pela 
criança com seus pais, desde o nascimento, visto que as figuras parentais são 
determinantes na constituição psíquica do sujeito. Da mesma forma, a função 
parental colabora para o desenvolvimento físico, educacional, moral e ético dos 
filhos (Winnicott, 2005), bem como para a formação de seus traços de caráter. 
Portanto, deve-se levar em conta a responsabilidade dos pais na criação do filho, 
de modo que, no momento em que a convivência parental é desviada, surgem 
diversos efeitos singulares no psiquismo do mesmo. O direito à convivência 
surge, não só para atender às necessidades da infância, como também como 
oportunidade e estratégia para enfrentar as dificuldades advindas da ruptura da 
entidade familiar. Trata-se não apenas da compreensão da criança de que seguirá 
amparada, amada e em frequente contato com seus genitores, como também da 
condição própria das figuras parentais de assumirem a responsabilidade diante do 
filho.

A partir dessa perspectiva, o presente artigo propõe uma leitura ampliada 
a respeito da convivência parental por meio das interfaces do Direito de Família, 
compondo um paralelo com as contribuições teóricas da Psicanálise. Busca-se 
evidenciar ainda o constante desafio do Poder Judiciário e da família de garantir 
o direito da criança e do adolescente à convivência com as figuras parentais, na 
medida em que estas, ao não elaborar o rompimento amoroso, afastam o outro 
cônjuge do convívio filial. Sublinha-se, portanto, a importância de um ambiente 
suficientemente bom (Winnicott, 2005) e facilitador para o desenvolvimento da 
criança, com a atenção, o cuidado e a sensação de pertencimento que esta necessita. 

CONVIVÊNCIA PARENTAL: UM DIREITO 
FUNDAMENTAL INTEGRANTE DA DIGNIDADE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O advento da Constituição Federal de 1988 instituiu um novo cenário à 
infância, garantindo às crianças especial proteção, como sujeitos em peculiar fase 
de desenvolvimento, por meio da adoção da Doutrina da Proteção Integral e do 
Princípio do Melhor Interesse da Criança. Tal princípio, base de todo ordenamento 
protecionista da infância, é de ordem relativa e de conteúdo aberto, devendo, para 
sua aplicação, a análise do evento determinado. Ou seja, por ser um princípio, 
seu teor deve ser preenchido de acordo com as concepções próprias de cada 
caso, e através de conceitos preestabelecidos. Desta forma, há que se avaliar o 
superior interesse da criança como uma concepção fundamental ao exercício de 
suas atribuições. Assim, a Carta Magna trouxe um modelo mais democrático de 
entidade familiar, atenta à dignidade da pessoa humana, em que não há direitos 
sem responsabilidades ou autoridade sem democracia (Canotilho, Mendes, Sarlet 
& Streck, 2013), rompendo com um direito de exclusões, e dando início a uma 
nova era da infância. 

A Carta trouxe ainda a família como entidade merecedora de especial 
proteção do Estado, uma vez que é espaço destinado ao desenvolvimento psíquico 
e físico do sujeito. Ressalta-se, contudo, que a proteção intrínseca destinada à 
família, enquanto instituição, não se faz mais presente. Em seu lugar adveio o 
olhar aos seus sujeitos, de forma que o amparo à entidade familiar somente se faz 
imperativo quando vinculado à proteção física e psicológica de seus membros, em 
especial da criança.

Ante este cenário, o infante preenche lugar especial, por estar em característica 
fase de formação. A criança não deve, contudo, ser vista como um ser incompleto, 
mas como alguém que, dotado de singularidades (Pereira, 2003), está em um 
período de constituição psíquica. A família, nessa etapa, exerce papel fundamental, 
visto que é o ambiente que inaugura a formação do psiquismo dos filhos, por meio 
do cuidado e do afeto.

Destarte, as figuras parentais são elementos essenciais para a formação 
psicológica da criança, de maneira que o rompimento conjugal pode ensejar 
graves efeitos na mesma, tornando muito importantes as consequências desta 
situação para a família. Dependendo do modo como os pais lidam e abordam essa 
experiência, possibilita-se um afastamento materno-paterno/filial.  Apesar da 
desunião dos genitores, não há o fim da família, mas sua transformação, passando 
de nuclear para binuclear (Pereira, 2013), de forma que as responsabilidades 
inerentes aos deveres parentais não são extintas com o desenlace amoroso.

Visando evitar o distanciamento materno-paterno/filial, a criança, em 
decorrência de seu peculiar estágio do ciclo vital, é titular de direitos fundamentais, 
com absoluta prioridade. Dentre estes, destaca-se a convivência parental, garantida 
pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ser 
conceituada como o direito de conviver e ser educada junto aos pais, recebendo 
afeto e cuidado, a fim de garantir um pleno desenvolvimento psicológico dos 
filhos e integrando-os em um núcleo de amor, respeito e proteção (Maciel, 2013). 
Todavia, a convivência parental vai “muito além de conviver, significando também 
participar, interferir, colocar limites e educar” (Pereira, 2013, p. 72), de modo que 
o mero contato e visitas não correspondem a este instituto, tratando-se de um 
direito mais amplo. De acordo com Groeninga (2011), o termo visita, tão utilizado 
no cenário nacional, remete ao domínio patriarcal, onde a relação parental era 
distante e descontínua, e não corresponde ao atual conceito das relações familiares. 
Portanto, a convivência deve ser o instrumento de uma dinâmica relacional, 
permitindo aos pais intervir na formação física e no desenvolvimento psíquico dos 
filhos, tendo em vista que a sua ampla restrição põe em hipossuficiência o exercício 
do poder familiar – e do próprio laço parental.
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O melhor interesse da criança é balizado pelo direito de não se divorciar de seus 
pais, embora tal convívio nem sempre observe os laços biológicos, pois a função 
parental independe da consanguinidade. Por essa razão, a filiação afetiva vem se 
sobrepondo à biológica, e, de tal modo, enaltecendo os vínculos já estabelecidos 
pela criança. Desta forma, garante-se a proteção integral do filho, assegurando-lhe 
o seu direito ao convívio parental, sendo este um direito especialíssimo, integrante 
da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade humana, como pilar do ordenamento jurídico pátrio, deve ser 
atrelada à aplicação de todos os ramos do direito, determinando a funcionalização 
dos institutos aos indivíduos, de forma que o seu sentido corresponda ao 
fornecimento de meios para que os desenvolvimentos físico e psíquico ocorram 
da melhor maneira. Nessa perspectiva, é inaceitável qualquer forma de excluir da 
criança o seu rol de direitos fundamentais, sendo tal limitação aceita somente a fim 
de atentar à sua proteção. Destarte, quando a convivência parental é restringida por 
motivos desarrazoados, é incompatível com a dignidade das relações familiares e, 
consequentemente, dos filhos.

Além de direito fundamental da criança, a convivência é um dever dos 
pais, que, após a desunião, devem dar continuidade à convivência materno-
paterno/filial, priorizando as necessidades físicas e psíquicas da prole. Os 
genitores não assumem mais o encargo de transformar os filhos e adaptá-los a 
princípios externos estabelecidos pela sociedade, mas a posição de facilitadores e 
educadores, a fim de que estes se tornem si mesmos, considerando este o melhor 
interesse da criança (Canotilho et al., 2013). Ademais, sendo este um direito de 
titularidade dos filhos, não pode ser objeto de disposição dos pais. Portanto, o seu 
descumprimento reiterado é passível de medidas processuais, tendo em vista que 
os pais são devedores de uma obrigação de fazer, qual seja, o dever de facilitar 
e exercer a convivência parental, se abstendo de criar obstáculos para o seu 
cumprimento. Privar o filho do convívio materno-paterno é praticar tratamento 
negligente, em total desconformidade com a norma constitucional (Rosa, 2015). 
Todavia, por vezes, os genitores, com o fim do relacionamento, sobrepõem seus 
anseios aos direitos dos filhos, restringindo o convívio com o outro ascendente, não 
atentando ao valor que este revela no desenvolvimento da prole, de forma a colidir 
com o melhor interesse da criança. Esquecem os genitores que o afeto entre pais e 
filhos não se confunde com o desafeto conjugal (Campos & Brito, 2006). Tal prática, 
inclusive, é considerada alienação parental, visto que configura a interferência 
injustificada no relacionamento parental. 

A convivência consolida o afeto e mantém os vínculos parentais, mesmo 
após o fim da conjugalidade, e, quando não aplicada, perde-se uma função 
parental de extrema relevância, considerando a corresponsabilidade dos pais 
no desenvolvimento dos filhos, independentemente de quem estiver em sua 
companhia (Gimenez, 2015). A partir da convivência parental, possibilita-se, 
portanto, o pleno exercício da parentalidade responsável, um dos pilares do Direito 
de Família, sustentado pela norma constitucional. Isto é, por meio do convívio, 
garante-se aos genitores a completa possibilidade de conduzir a criação e a 
educação dos filhos, ainda que haja o colapso da relação dos pais.

Dessa forma, a convivência parental assume importância, principalmente, 
quando ocorre a separação dos genitores, considerando que tal momento desperta 
no filho sentimentos complexos, como a insegurança, a culpa e o medo de ser 
abandonado. Logo, percebe-se o ambiente conflituoso e a situação delicada na 
qual a criança está inserida, sendo necessário o frequente contato com ambas as 
figuras parentais com a finalidade de garantir amparo e segurança ao filho. Porém, 
o que precisa ser considerado é a qualidade das vivências da criança com seus 
pais, na medida em que estas irão direcionar o processo de constituição do sujeito 
psíquico. Ou seja, as funções parentais devem se manter independentemente da 
relação conjugal, a fim de preservar a formação do psiquismo do filho.

A IMPORTÂNCIA DAS FUNÇÕES PARENTAIS NA 
CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO

A família é o primeiro grupo no qual a criança é inserida, sendo fundamental 
no processo de constituição psíquica do sujeito, na medida em que a formação 
do caráter abrange tanto a disposição herdada, como os efeitos do ambiente 
(Abraham, 1924). Destarte, o convívio e a qualidade das relações estabelecidas 
neste primeiro agrupamento têm direta influência na formação do psiquismo.

Enfatiza-se ainda que as funções parentais são de extrema importância 
para a criança desde os primeiros momentos de vida, de modo que abordar a 
complexidade do processo de constituição do psiquismo implica uma ideia não 
desenvolvimentista. É preciso considerar que o aparelho psíquico não está dado 
desde o nascimento, sendo de absoluta relevância o papel desempenhado pelas 
experiências e conflitivas próprias às etapas da vida (Macedo, 2012).

A partir dessas considerações, é possível afirmar que o bebê, quando nasce, 
vivencia uma condição de desamparo, que só é suprida por meio do encontro com 
o outro primordial, ou seja, o seu primeiro objeto de amor, representado pela figura 
da mãe. A pulsão sexual surge apoiada na autoconservação, na medida em que a 
função materna irá oferecer as condições necessárias não apenas à sobrevivência 
do bebê, como também, por meio do afeto e do cuidado, irá inaugurar o seu 
psiquismo. De acordo com Bleichmar (2005), “no outro se alimenta não somente 
nossas bocas senão nossas mentes; dele recebemos junto com o leite, o ódio e 
o amor, nossas preferências morais e nossos valores ideológicos” (p.8). Destarte, 
as marcas advindas desse encontro trazem desdobramentos e efeitos distintos 
nas etapas do desenvolvimento nas quais está inscrita a singularidade de cada 
sujeito. Sendo assim, percebe-se que a subjetividade da criança será permeada 
pela qualidade das vivências com as figuras parentais, que se apresentam para 
dar conta da necessidade de cuidado que se impõe, constituindo uma modalidade 
de encontro que denuncia a inegável condição de desamparo inicial da criança 
(Macedo, 2012). Porém, no momento em que o desamparo é associado a um 
excesso, que alude à precariedade do cuidado oferecido pela função paternal, é 
possível que efeitos psíquicos ocorram (Tomasi & Macedo, 2015).

Ao nascer, o bebê necessita de um meio empático, que responda 
adequadamente quando se relaciona com terceiros, pois as relações estabelecidas 
no contexto familiar são os constituintes básicos de estrutura e desenvolvimento 
psíquico (Vaz & Veit, 2002). Logo, faz-se essencial a existência de um ambiente 
suficientemente bom, que facilite o desenvolvimento da criança e do adolescente 
(Winnicott, 2005), uma vez que se trata de um espaço que compõe as funções 
parentais somadas a uma quantidade necessária de afeto. 

Portanto, o Eu não se constitui sem o investimento e a disponibilidade afetiva 
das figuras parentais, isto é, o bebê precisa se sentir amado, cuidado, olhado pelos 
pais, vivenciando uma sensação de completude e momentos muito intensos 
de relação dual com a mãe, mas também deve passar períodos só. Em sua obra 
sobre o trabalho do negativo, Green afirma que é preciso que haja a internalização 
das figuras parentais, de modo que estas possam ser uma presença ausente no 
psiquismo (Monteiro & Cardoso, 2012). A criança deve criar a representação da 
ausência das figuras parentais, internalizando-as (Zornig, 2013). Isso será possível 
se os genitores exercerem sua função de maneira eficaz, alternando suas respostas, 
oscilando o movimento de presença e ausência e mantendo um ritmo que 
garantirá a sensação de constância.

Insta ressaltar que qualquer satisfação de necessidade desprovida de amor 
ou postergada além do tolerável altera esse trabalho de formação psíquica, 
podendo se tornar traumático. Entende-se por traumático um evento excessivo às 
capacidades do psiquismo de elaboração e integração pelo Eu, não sendo passível 
de simbolização (André, 2015). Nesse contexto de parcos recursos de cuidado 
oferecido pelo adulto, o ambiente contribui para situação traumática, visto que 
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se mostra aquém das necessidades da criança (Tomasi & Macedo, 2015).  Logo, 
o infante parece estar sofrendo uma privação, no momento em que lhe faltam 
elementos essenciais da dinâmica familiar, como o investimento afetivo. 

O bebê necessita de investimentos amorosos das figuras parentais, em um 
cenário caracterizado por linguagem, simbolização, cuidado e criatividade. Freud 
(1914/1996) refere que, por meio desses momentos específicos oferecidos pela 
mãe, é permitida a consolidação do Eu. Se o bebê é separado da mãe por longo 
período, é possível que se apresentem sintomas como apatia, falta de apetite, 
insônia e perda de peso (Bowlby, 2006).

Desse modo, tornam-se evidentes não apenas a dependência materna, 
como a dependência afetiva, inerente ao ser humano. Percebe-se a família como 
importante lugar de amparo e afeto, onde as funções materna e paterna se 
complementam. Cada membro ocupa um papel, sem estarem necessariamente 
ligados biologicamente, de forma que a criança pode eleger outra figura para 
exercer a função parental, como avós e tios. Nesse sentido, Dolto (2007) refere que:

Há sempre um terceiro que a criança supõe ser o eleito do pai, 

o eleito da mãe, seu parente amado e indispensável. Graças a Deus, 

geralmente é uma pessoa, e a criança naturalmente se modela a 

partir de um desses dois interlocutores. (p. 6) 

Porém, independentemente de quem for o eleito para estabelecer tal relação, 
é fundamental que as funções parentais sejam cumpridas de modo eficaz para que 
a estruturação psíquica seja satisfatória (Pereira, 2012). 

Após vivenciar um dualismo intenso com a genitora, a figura paterna se 
interpõe nessa relação de duas maneiras. A primeira diz respeito à duplicação 
do lugar da maternagem. Ao longo dos anos, ocorreram diversas mudanças na 
sociedade, de forma que o lugar e a função social do pai na família foram alterados, 
permitindo com que este também assumisse o papel materno (Groeninga, 
2011). A segunda maneira que o pai se apresenta é por meio da função paterna, 
representando a lei, o limite e a alteridade, interditando o incesto. Logo, percebe-se 
que os desejos sexuais inconscientes do filho em relação à mãe são interditados 
pela figura paterna. Ou seja, surge um terceiro, que enfatiza um campo de desejo 
da mãe do qual o filho não tinha conhecimento e é excluído (Hornstein, 1989).

Assim, configura-se o Complexo de Édipo, que, segundo Roudinesco e Plon 
(2015), trata da “representação inconsciente pela qual se exprime o desejo sexual 
da criança pelo genitor do sexo oposto, e sua hostilidade para com o genitor 
do mesmo sexo” (p. 166). Tal conflitiva se faz fundamental para que a criança 
possa perceber a diferença que a presença do outro impõe. Isto é, a triangulação 
é essencial para a constituição psíquica do sujeito, pois, no momento em que a 
relação dual mãe-bebê não se rompe, o filho não consegue investir em outros 
objetos e não internaliza a noção de diferença e de amor. Conforme Dolto (2007):

Toda criança deseja e almeja ser criada pelos dois progenitores. 

A criança necessita de ambos os adultos para estruturar-se tanto 

em sua inteligência como em sua afetividade. Entre três pessoas, o 

pensamento e os afetos circulam. Quando somos dois, isso forma um 

espelho e cria uma fatal dependência recíproca. (p.6)

Nesta perspectiva, as figuras parentais devem assumir e sustentar a relevância 
de suas atitudes e afeto para a criação do filho, garantindo o cuidado e os limites 
necessários. Além disso, é preciso que os pais estejam de acordo quanto aos 

seus valores e princípios, e sejam claros em relação ao que pensam para não 
confundir a prole com ideias opostas ou ambivalentes. Percebe-se o diálogo 
como fundamental na relação entre os pais, visto que ambos exercem papel 
determinante no desenvolvimento e no crescimento dos filhos. No momento em 
que ocorre a conversa e o respeito entre os genitores, a criança aprende o valor que 
o outro indivíduo apresenta diante dela, e a consideração que o mesmo merece. 
Mesmo divorciados, os pais devem se comunicar, a fim de estabelecer o melhor 
para o filho, pois essa responsabilidade pertence a ambos e deve ser exercida de 
forma conjunta.

Porém, quando as funções parentais não são cumpridas de maneira 
adequada, ocasionada pela ausência da convivência parental, é possível que 
ocorram fraturas no narcisismo. Assim, podem ser despertados na criança 
sentimentos de orfandade, culpa, insegurança, medo de também ser abandonado 
pelo outro genitor. Tais sintomas denunciam que algo da ordem do excessivo e, 
portanto, traumático, invadiu o psiquismo, de maneira tão intensa que este não 
pode metabolizá-lo, procurando outras vias para manifestar a dor. É fundamental 
considerar a singularidade de cada sujeito, de forma que cada um poderá expressar 
seu sofrimento de um modo ímpar. Esses prejuízos podem ser minimizados, 
dependendo da estrutura e dos recursos psíquicos das figuras parentais. Percebe-
se que, quando estão presentes o cuidado e a disponibilidade afetiva dos genitores, 
o processo de metabolização psíquica da situação traumática parece ser facilitado. 

Caso as figuras parentais estejam abaladas a ponto de não terem condições 
de dar todo suporte e amparo ao filho, aconselha-se a psicoterapia, como um 
espaço de escuta, onde o sujeito terá sua palavra garantida e a possibilidade de dar 
sentido para sua dor psíquica. Logo, o papel do psicólogo é de extrema relevância 
nessa situação, na medida em que acolhe a demanda da criança e a trabalha de 
maneira a significar os sintomas. Além de espaço fundamental para o infante 
nesse momento, o tratamento psicoterápico pode ser de muita relevância para os 
pais, que necessitam de um momento para serem escutados, para elaborarem o 
evento da separação e para descobrirem meios para lidar com o filho de uma forma 
melhor. 

Nesse contexto, os membros atuantes no Poder Judiciário também exercem 
importante função. É exigida destes sensibilidade e cautela diferenciadas, na 
medida em que a saúde psíquica da criança está envolvida nos casos. Logo, 
ainda que o advogado esteja defendendo o interesse de um dos cônjuges, deverá 
considerar, sobretudo, o bem-estar dos filhos. Da mesma forma, o juiz é obrigado a 
garantir estabilidade à criança, assegurando o seu direito de convivência parental. 
Para tanto, poderá recorrer aos conhecimentos de psicólogos, a fim de obter uma 
visão ampliada e profunda a respeito dos efeitos da separação conjugal na criança, 
evidenciando a necessidade de comunicação entre as áreas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir que a convivência parental remete a um direito 
fundamental da criança e do adolescente, como sujeitos em especial fase de 
desenvolvimento físico, moral e psicológico. Por meio de tal garantia, protege-se 
esses membros familiares, visando à sua plena constituição psíquica e à criação de 
laços parentais. É de fundamental importância, para que isto ocorra, que haja um 
ambiente facilitador, na medida em que é neste cenário que o psiquismo irá se 
constituir, sendo necessário constante cuidado e olhar dos genitores.

Esta garantia constitucional, integrante da dignidade da criança, é também 
um dever dos pais, e não se restringe ao mero convívio. Da mesma forma, 
a constituição psíquica do sujeito não depende apenas do contato parental, 
mas está relacionado à qualidade dessa convivência. Trata-se não somente da 
disponibilidade temporal da figura que cuida, como também da disponibilidade 
afetiva que se irá investir naquela criança, no sentido de educá-la, inaugurando 
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a noção da lei e dos limites, e também amá-la, constituindo a noção de amor e 
a autoestima do filho. Sustentando a interferência saudável das figuras parentais, 
garante-se também o melhor interesse da criança.

Contudo, é fundamental que os pais não misturem o relacionamento conjugal 
com o parental, com tentativas de distanciar o outro genitor. Isso dependerá da 
maturidade do adulto, de poder admitir a importância da presença de ambos 
na vida da criança. Desta sorte, o desenlace amoroso não interfere na relação 
parental, permanecendo as responsabilidades inerentes à condição de genitor, 
e devendo a convivência materno-paterno/filial ser incentivada. Além disso, é 
preciso considerar que, com o colapso conjugal, os filhos vivenciam sentimentos 
complexos, necessitando de contato e compreensão parental. Assim, o diálogo 
entre os pais também é fundamental, a fim de que possam compreender o que o 
filho está sentindo e garantir o amparo necessário. Da mesma forma, os genitores 
precisam estar de acordo com suas regras e valores para não confundir a criança 
com ideias opostas.

A partir desse acontecimento, a convivência parental apresenta-se como 
estratégia para a superação das dificuldades, na medida em que confere à 
criança segurança e apoio, podendo evitar que sentimentos de abandono e culpa 
se tornem sintomas. Ou seja, no momento em que este direito é descumprido, 
pode haver um abalo na estruturação psíquica, gerando sintomas futuros, como 
transtornos de personalidade, comportamentos adictos e tentativas de suicídio.

Dessa forma, o presente artigo apresentou-se como proposta de evidenciar 
a importância das funções parentais no processo de constituição psíquica da 
criança, de modo que, nos casos de separação conjugal, a convivência parental 
seja mantida e estimulada. Uma vez que os pais compreendem o quanto são 
determinantes no desenvolvimento do filho e assumem a responsabilidade de 
formadores e educadores, oferecendo amor e cuidado, o lugar de sujeito de desejos 
e direitos da criança será preservado.
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A PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS NAS 
TENTATIVAS DE SUICÍDIO, HPS – PORTO ALEGRE/RS

THE PREVALENCE OF MENTAL DISORDERS IN SUICIDE ATTEMPTS, 
HPS – PORTO ALEGRE/RS

RESUMO: O suicídio é um risco presente nos 
pacientes com transtornos psiquiátricos e, através da 
prática desempenhada no Serviço de Saúde Mental do 
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre/RS, nota-
se que a ocorrência de tentativas de suicídio tem-se 
evidenciado com índices elevados. O presente trabalho 
aborda aspectos sobre as tentativas de suicídio enquanto 
fenômeno social, tema pouco discutido e divulgado. 
Objetivos: estimar a prevalência de transtornos mentais 
e descrever o perfil sociodemográfico nas tentativas de 
suicídio. Método: estudo de caso não controlado, sendo 
incluídos pacientes que realizaram uma tentativa de 
suicídio e foram avaliados pelo Serviço de Psicologia 
deste Hospital. Resultados: evidenciou-se que os 
pacientes que tentaram suicídio por intoxicação exógena 
eram na maioria do sexo feminino, sem companheiro 
fixo, encontrando-se na fase jovem adulto. Os achados 
tiveram alto grau de risco de suicídio (83%), portanto, 
considera-se que a maior parte dos sujeitos tem maior 
predisposição para realizar nova tentativa de suicídio. 
Conclusões: a relevância desta discussão encontra-se 
associada à importância de uma melhor compreensão a 
respeito dos pacientes que realizaram uma tentativa de 
suicídio associada à prevalência de transtornos mentais, 
podendo-se desta forma compreender os motivos/efeitos 
da ocorrência e tomar as decisões mais adequadas sobre 
intervenções e encaminhamentos.

Palavras-chave: Tentativa de suicídio; Transtornos mentais; Fatores de risco.

ABSTRACT: Suicide is a risk present in patients 
with psychiatric disorders and, through the practice 
performed in the Mental Health Department of the 
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre/RS, it is 
noted that the occurrence of suicide attempts has been 
quite high. This paper will address aspects of suicide 
attempts as a social phenomenon, little discussed and 
disclosed theme. Objectives: To estimate the prevalence 
of mental disorders and describe the sociodemographic 
in attempted suicides. Methods: Case study uncontrolled 
and included patients who had attempted suicide and 
were evaluated by the psychology of the Hospital Service. 
Results: It was observed that patients who attempted 
suicide by exogenous intoxication, most female without 
fixed companions, finding themselves in adult young 
stage. The findings had a high degree of suicide risk 
(83%), so it is considered that most subjects have a 
greater predisposition to perform a new suicide attempt. 
Conclusions: The relevance of this discussion is linked to 
the importance of a better understanding of the patients 
who underwent an attempt of suicide associated with 
the prevalence of mental disorders, therefore you can 
understand the reason/purpose of the event and make the 
most appropriate decisions about referrals interventions.

Keywords: Suicide attempt;  Mental disorders; Risk factors.
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1 INTRODUÇÃO

A partir da prática profissional como psicóloga-residente, esta pesquisadora 
teve a oportunidade de realizar atendimentos e escutas aos pacientes internados 
no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre/RS (HPS). Em muitos casos, eram 
pacientes que não desejavam mais viver, aspecto que despertou e incentivou 
interesses para o desenvolvimento do presente trabalho: o perfil do paciente 
suicida. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) oportuniza aos psicólogos hospitalares 
vivências com indivíduos que provavelmente não chegariam a consultórios 
particulares de Psicologia. Por isso, a grande importância de trabalhar na 
prevenção e de articular rede de cuidados para este sujeito. Assim, o estudo sobre 
suicídio justifica-se pela relevância do alto índice de casos observado durante a 
prática desenvolvida no HPS. De acordo com dados da World Health Organization 
– WHO (2012), a incidência de suicídio é de cerca de 3 mil pessoas por dia no 
mundo. Estima-se que, para cada pessoa que consegue se suicidar, 20 ou mais o 
tentaram sem sucesso, e que a maioria dos mais de 1,1 milhão de suicídios a cada 
ano poderia ser prevista e evitada. Para a Organização Mundial da Saúde – OMS 
(2000), a estimativa é de que até 2020 mais de 1,5 milhão de pessoas cometerão 
suicídio. Um hospital de pronto-socorro tem como rotina realizar atendimentos a 
estas pessoas que tentam se matar.

A principal finalidade deste trabalho é estudar o perfil sociodemográfico e 
o diagnóstico psiquiátrico de pessoas que tomaram medidas drásticas contra a 
própria vida, identificando os fatores de risco apresentados nos casos. Tem-se como 
objetivos principais a análise da prevalência de transtornos mentais e a descrição do 
perfil clínico e sociodemográfico nas tentativas de suicídio. Com base nestes fatos, 
este estudo foi desenvolvido para avaliar as tentativas de suicídio em pacientes que 
ingressaram na emergência ou internação, necessitando de cuidados médicos no 
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS).

2 MÉTODO

Foi realizado um estudo de casos não controlados. Os dados foram coletados 
de sujeitos internados, ou que realizaram atendimento na sala de emergência do 
HPS entre junho e dezembro de 2014, sendo o motivo de internação tentativa 
de suicídio (TS). Foram incluídos na pesquisa pacientes acima de 18 anos que 
concordaram em participar do estudo. Foram excluídos aqueles que no momento 
não estavam responsivos à intervenção verbal ou que não aceitaram participar da 
pesquisa.

Foram avaliadas as seguintes variáveis: 

- Demográficas: gênero, escolaridade, situação conjugal e situação laboral.

- Clínicas (pessoal e familiar): história de tratamentos prévios, período 
da última consulta com profissional de saúde e dados da atual hospitalização 
referentes à tentativa: forma e planejamento da TS, e período de internação. 

2.1 INSTRUMENTOS 

• Questionário sociodemográfico para obtenção de informações gerais e 
complementares ao estudo, formulado pela pesquisadora de acordo com os 
objetivos do trabalho. 

• Mini International Neuropsychiatric Interview – MINI (2010), entrevista 
diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), compatível com os critérios 
do DSM-III-R/IV e da CID-10, que é destinada à utilização na prática clínica e 

na pesquisa em atenção primária e em psiquiatria. A prioridade é a exploração 
dos transtornos atuais, de forma a guiar o clínico na escolha da terapêutica mais 
adaptada; a cotação das questões é dicotômica (SIM/NÃO) para todas as seções 
diagnósticas (exceto a seção transtornos psicóticos); uma ou duas questões de 
entrada que exploram critérios obrigatórios permitem excluir o diagnóstico em 
caso de respostas negativas. Em pesquisas, o MINI pode ser utilizado para a seleção 
rápida de populações homogêneas em ensaios clínicos e estudos epidemiológicos, 
ou ainda para a avaliação breve de critérios diagnósticos em estudos longitudinais. 

2.2 MÉTODO DE COLETA

Diariamente foram verificados, através do sistema interno de internação de 
pacientes do Hospital (Intranet), adultos que realizaram uma tentativa de suicídio, 
internados em enfermarias ou em atendimento na Sala de Emergência. 

Após levantamento de dados, a pesquisadora se dirigiu até as respectivas 
unidades, onde foi explicado, no leito, o que consta nesta pesquisa como objetivo, 
além de ter sido apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
Preenchendo os critérios de inclusão e concordância em participar, primeiramente 
era aplicado o questionário sociodemográfico para aquisição de informações 
globais, seguido do MINI, para explorar os transtornos mentais.

Somente foram incluídos no estudo aqueles adultos que concordaram em 
participar e assinaram o TCLE sobre todas as questões que cercam a pesquisa. 
No termo de consentimento constam objetivos, procedimentos, contribuições da 
pesquisa e telefone da pesquisadora. Cada sujeito recebeu uma cópia do termo. 

Todos os sujeitos pesquisados receberam os esclarecimentos necessários, e 
foram seguidos alguns procedimentos éticos, como cuidados de preservação de 
identidade pessoal dos indivíduos, inclusive no que se refere à publicação deste 
trabalho, garantindo sua confiabilidade. 

3. ASPECTOS ÉTICOS

O Projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 
Municipal da Saúde da Prefeitura de Porto Alegre/RS, sendo apresentado à Direção 
do HPS, que oficializou a realização do estudo neste Hospital.

Em todos os pacientes que participaram desta pesquisa ou internaram-se por 
TS, o Serviço de Psicologia do HPS realizou uma avaliação dos aspectos emocionais, 
e, havendo necessidade, os mesmos foram encaminhados para atendimento 
ambulatorial ou internação psiquiátrica.

Não houve ocorrência de desconforto durante a aplicação dos questionários, 
porém, se houvesse, este seria trabalhado durante os atendimentos psicológicos 
diários.  

Este estudo fica regido pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
(CAAE) com o seguinte registro: 30930314.1.0000.5338, via plataforma Brasil. 
Sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria Municipal 
de Saúde de Porto Alegre/RS com o parecer 700.281, o CEP foi informado sobre 
os dados obtidos neste trabalho. A pesquisadora tem a responsabilidade sobre os 
dados coletados e informações obtidas.
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4. RESULTADOS 

Avaliamos o perfil de trinta pacientes adultos que tentaram suicídio, a maioria 
proveniente da Sala Amarela (destinada a pacientes já estabilizados, que tenham 
passado pela Sala Vermelha, ou não, e necessitam de cuidados especiais). Dos 
casos, 80% eram de Porto Alegre/RS, a maioria jovens adultos, 43% empregados, 
considerando neste grupo os autônomos. Segundo fontes do IBGE (2015), a 
estimativa de mulheres nesta faixa etária exercendo atividade laboral, ou seja, 
economicamente ativas, é de 83%. Nota-se que a taxa de mulheres atendidas por 
tentativa de suicídio (31%) está abaixo do esperado. A renda familiar mediana foi 
de R$ 1.850,00, com um mínimo de nenhuma renda e máximo de R$ 20.000,00. 
Além disso, 60% não tinham companheiro fixo.

A prevalência de ideação suicida foi de 83% dos casos. Os dados encontrados 
também mostram que pelo menos 17% estavam na terceira tentativa. Através 
desta investigação, descobriu-se que, em muitos casos, o grau de letalidade teve 
um aumento significativo. Na Tabela 1 podemos observar a recorrência de TS.

Para cada tentativa de suicídio houve motivações diversas, como dificuldades 
financeiras, transtornos mentais e brigas/conflitos familiares significativos, 
especificamente com companheiro (a). 

Dentre os pesquisados, as tentativas ocorreram entre as semanas 
epidemiológicas de 20 a 50, o que corresponde aos meses de julho a dezembro 
do ano de 2014. O dia mais frequente da semana foi a segunda-feira (23%). 
Foram observadas diversas formas autoagressivas. A Tabela 2 representa os meios 
encontrados por cada sujeito.

Tabela 1 – Dados sobre as Tentativas de Suicídio

Tentativas 

Anteriores

Frequência Percentual IC 95%

0 13 43 25 - 62

1 10 33 17 - 53

3 5 17 06 - 35

2 2 7 0,8 - 22

Tabela 2 – Dados específicos sobre as Tentativas de Suicídio

 Número 
(30)

% IC 95%

Risco de Suicídio (Elevado) 25 83 65 - 94

TS Atual por Intoxicação Exógena 17 57 37 - 74

Planejamento da TS 12 40 22 - 59

TS anterior 10 33 17 - 52

Intoxicação por produto químico 
(soda, raticida)

4 13 04 - 31

Outros (queda, queimadura) 4 13 04 - 31

Ferimento por arma branca 3 10 02 - 26

Enforcamento 2 7 0,8 - 22

Nos casos de queda de altura, o andar mais alto utilizado foi o oitavo. Dos 
casos, 10% havia consultado no último mês com algum profissional de saúde e 
mencionado ideação suicida. 

Os transtornos mentais estão associados aos casos investigados, sendo o de 
maior prevalência o Transtorno Depressivo Atual (70%), com comorbidade de 
Transtorno de Ansiedade Aguda (60%). Já 57% dos casos que possuíam história 
psiquiátrica prévia estavam em tratamento. Podemos observar na Tabela 3 dados 
referentes ao MINI.

Dos 30 pacientes investigados, chamou a atenção que grande parte dos 
cuidadores (incluídos pais biológicos) destes sujeitos possuía histórico de 
transtorno psiquiátrico; deste número, os transtornos que mais apareceram 
foram dependência de álcool (60% dos casos), depressão, dependência química 
e tentativa de suicídio – cada um somando 13% dos casos. Fica evidente que 
o problema mais prevalente foi de dependência alcoólica; em alguns casos, os 
sujeitos relataram que, durante seu desenvolvimento, sofreram agressões dos 
cuidadores em situações em que estavam sob efeito do álcool, marcas que ficaram 
registradas como vivências traumáticas.

Registros sobre casos de tentativa de suicídio nos últimos 10 anos do HPSPA 
mostram que houve um parâmetro descendente. Conforme podemos observar, 
no ano de 2004, 93 pessoas tentaram suicídio; já em 2014, esse número foi de 
35 pessoas.  Dados coletados com a Companhia de Processamento de Dados do 
Município de Porto Alegre (Procempa) revelam o parâmetro das tentativas de 
suicídio dos últimos 10 anos, conforme a Figura 1.

Tabela 3 – Transtornos Mentais mais prevalentes

Transtorno Frequência % IC 95%

Depressão Atual 21 70 50 - 85

Transtorno Ansiedade 

Aguda

18 60 40 - 77

Agorafobia sem pânico 13 43 25 - 62

Psicose Atual 10 33 17 - 52

Figura 1 – Registros de tentativas de suicídio nos últimos 10 anos no HPS.
Fonte: Procempa (2014).
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5. DISCUSSÃO

5.1 TENTATIVA DE SUICÍDIO NO HOSPITAL DE 
TRAUMA

O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens e preocupa os profissionais 
que trabalham no atendimento a problemas de saúde mental, relacionados a 90% 
dos casos (Botega, 2010). No Brasil, em casos analisados de 1980 a 2006, as taxas 
médias mais altas entre as capitais foram encontradas em Boa Vista (7,6/100 mil 
habitantes), Porto Alegre (7,3/100 mil habitantes) e Florianópolis (6,5/100 mil 
habitantes). A Bahia tem a menor taxa de suicídio do Brasil: 1,8 para cada 100 mil 
habitantes. As capitais com maior índice atingem os coeficientes de mortalidade 
por suicídio, alcançando quase o triplo da média nacional (Botega, 2009).

Entende-se que, de certa forma, o tema suicídio parece estar “escondido” 
na sociedade, sendo pouco discutido e divulgado. Pessoas e profissionais têm 
receio de falar sobre o tema, devido a crenças de que poderão induzir as pessoas 
a cometerem o ato. O tema, em muitas famílias, às vezes só é lembrado quando 
um ente querido realiza uma TS, uma medida desesperada que leva a pessoa para 
atendimento em um hospital de trauma. Lesões autoprovocadas representam um 
importante indício de TS, e a maioria dos casos de autoagressão é atendida em 
algum tipo de serviço de saúde, principalmente na emergência, antes de ocorrer 
uma TS fatal (Vida et al., 2013).

Diante dos resultados expostos nesta pesquisa, pode-se afirmar que 70% 
dos pacientes tinham Transtorno Depressivo Atual, a maioria com histórico de 
tentativas anteriores. Estas pessoas – que, em determinado momento, optaram 
pela saída desesperada de tirar a própria vida, necessitando de cuidados médicos 
de emergência – também precisaram de um olhar para o aparelho psíquico. 
D´Oliveira e Botega (2006) apontam que muitos casos de TS são de pessoas que 
sofrem de transtornos mentais graves, e a maioria conta com rede de apoio familiar 
e social frágil. Segundo a OMS, todos os anos, mais de 800 mil pessoas cometem 
suicídio, correspondendo aproximadamente a uma morte a cada 40 segundos, 
revelando ainda dois fatores importantes sobre o tema nos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento: “primeiro, a maioria das pessoas que cometeu suicídio tem 
um transtorno mental diagnosticável. Segundo, suicídio e comportamento suicida 
são mais frequentes em pacientes psiquiátricos” (OMS, 2000, p. 5). 

Entende-se que é relevante o diagnóstico de transtornos mentais para uma 
melhor compreensão do comportamento suicida, além do acesso efetivo aos 
tratamentos posteriores. No ano de 2004, através dos dados de mortalidade 
obtidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério 
da Saúde, distribuídos pelos Estados, observou-se que Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul e Roraima tiveram taxas de 16,42; 13,13 e 12,66/100 mil habitantes, 
respectivamente. Estas informações demonstram a questão preocupante que é o 
suicídio no Brasil (Santos et al., 2009).

Para Meneghel (2004, p. 808), “a menor ocorrência de suicídio entre as 
mulheres tem sido atribuída à baixa prevalência de alcoolismo; à religiosidade; 
às atitudes flexíveis em relação às aptidões sociais e ao desempenho de papéis 
durante a vida”. Nos casos de gênero masculino avaliados no HPS, os relatos 
basearam-se em tentativas após conflitos familiares significativos e problemas 
profissionais. Eis que Botega e Werlang chamam a atenção para estes pontos: “o 
risco é maior em homens mais velhos, sofrendo de depressão, com complicações 
físicas e com problemas conjugais, profissionais e com a justiça” (Botega; Werlang, 
2004, p. 439-440). 

Uma TS pode ser multifatorial. Destaca-se que a tentativa nos homens pode 
estar relacionada principalmente ao desempenho da masculinidade, envolvendo 
ações de competitividade, impulsividade e maior acesso a tecnologias letais 
e armas de fogo, fatores que predispõem um maior risco (Santos et al., 2009; 

Meneghel, 2004). A autora concorda com esta perspectiva, porém, no HPS, os 
riscos maiores encontrados foram em mulheres.

No Brasil, dados indicam que o enforcamento é a maneira mais utilizada para 
o suicídio em ambos os sexos, seguido por arma de fogo e envenenamento. No 
grupo feminino, o envenenamento é o segundo método mais frequente (D’Oliveira, 
Botega, 2006). Segundo a OMS, em termos globais, para o ano de 2003, o número 
de mortes por suicídio ficou em torno de 900 mil. No HPS, os dados indicam que 
as maneiras mais utilizadas para as tentativas foram intoxicação exógena (57%), 
seguida por intoxicação por produto químico (soda 7%, raticida 6%) (13%), 
queda de altura e queimadura (13%), e enforcamento (7%) (OMS, 2000).

Aproximadamente 90% dos pacientes investigados neste Hospital possuíam 
mais de um transtorno mental. Em síntese, concorda-se com Souza que indivíduos 
com dois transtornos mentais têm um maior risco de tentar o suicídio – 3,5 
vezes mais alto do que aqueles que não têm nenhum problema, havendo uma 
combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Também são encontradas 
causas psiquiátricas que podem ser prevenidas, como a depressão, o transtorno 
bipolar e a esquizofrenia (Souza, 2010).

O risco de suicídio pode aumentar de acordo com o número de tentativas e o 
intervalo de tempo entre elas. Segundo Vidal et al., sobre os pacientes atendidos 
em emergências por TS, “[...] estima-se que de 30% a 60% tiveram tentativas 
prévias e que de 10% a 25% tentarão novamente no prazo de um ano. As taxas 
de prevalência de tentativas de suicídio ao longo da vida variam de 0,4% a 4,5%” 
(Vidal et al., 2013, p. 176). Tais questões foram observadas neste estudo, em que 
43% dos pacientes tinham histórico de tentativas prévias, com 17% dos casos com 
intervalo de pelo menos cinco anos, considerando a penúltima tentativa.

No ano de 2003, foi realizado um estudo em Campinas (SP) com 538 
indivíduos brasileiros, derivado da SUPRE-MISS (total de 5.980 investigados em 
oito países). A prevalência ponderada foi de 17,1% para ideação suicida, 4,8% 
para planos suicidas, e 2,8% para TS. Nesta última, o maior índice de mulheres 
foi de 5% (OMS, 2000). Já existem estudos internacionais sobre os maiores 
fatores associados a ideação e tentativa de suicídio: gênero feminino, transtornos 
psiquiátricos (como depressão), divórcio, assim como situação profissional mais 
desfavorável (como desemprego) (Botega, 2009). Fatores de risco também 
observados nos casos do HPS: foi encontrado alto índice de ideação suicida (83%).

Em estudos sobre suicídio, John Mann define que o comportamento suicida 
se refere à ocorrência de suicídio, e que as tentativas têm como característica uma 
ação autodirigida prejudicial, com pelo menos alguma intenção de acabar com a 
própria vida.  De acordo com o autor, o suicídio é atualmente uma das principais 
causas de morte nos Estados Unidos, e foi responsável por 29.350 mortes em 
2000. Ele argumenta que mais de 90% das vítimas de suicídio ou que cometeram 
uma tentativa de suicídio têm uma doença psiquiátrica diagnosticável no Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), podendo ser observado 
geralmente um transtorno de humor, dentre outras várias condições psiquiátricas, 
incluindo esquizofrenia, alcoolismo, abuso de substâncias e desordens de 
personalidade (Mann, 2003). 

Sobre as intervenções psicoterápicas, percebem-se resultados promissores 
em redução da repetição de comportamento suicida e melhora na adesão ao 
tratamento. A terapia cognitiva reduziu pela metade a taxa de novas tentativas em 
comparação com os que receberam o cuidado habitual (clínico). As psicoterapias 
com orientação psicanalítica também obtiveram melhoria na adesão ao 
tratamento e redução dos comportamentos suicidas em comparação com cuidado 
padrão (clínico). 

Pacientes com transtornos depressivos que sobrevivem a uma TS, 
provavelmente, farão outra tentativa. Portanto, depois de uma TS, profissionais 
da área da saúde devem fornecer cuidados de acompanhamento para melhorar a 
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aderência ao tratamento e diminuir chances de reincidência (Mann, 2005).

Em uma pesquisa realizada por Botega, apuraram-se resultados significativos: 
ao longo da vida, 17,1% das pessoas “pensaram seriamente em pôr fim à vida”, 
4,8% chegaram a elaborar um plano para tanto, e 2,8% efetivamente tentaram o 
suicídio. De cada três pessoas que tentaram o suicídio, apenas uma foi logo depois 
atendida em um pronto-socorro (Botega, 2010). Esses dados configuram uma 
espécie de iceberg, conforme a Figura 2, já uma pequena proporção do chamado 
comportamento suicida chega ao conhecimento.

Supõe-se que muitas pessoas que tentaram suicídio em Porto Alegre não 
chegaram a buscar atendimento médico no Pronto Socorro, seja pela baixa 

letalidade, seja  pela efetividade do ato. O alto risco de suicídio encontrado 
pode estar associado aos indicadores de transtornos mentais ou de sofrimento 
psíquico. Após observação dos casos, juntamente com o conhecimento dos 
fatores socioambientais associados ao comportamento suicida, foram elaboradas 
estratégias de prevenção de novas tentativas, bem como tratamento em saúde 
mental.

Segundo a WHO, no mundo inteiro, a prevenção do suicídio não foi 
adequadamente abordada, devido basicamente à falta de consciência sobre este 
tema como um grande problema de saúde pública e um tabu. De fato, apenas 
alguns países têm incluído a prevenção de suicídio entre suas prioridades (WHO, 
2012). 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se pelos achados a importância e a necessidade de uma continuidade 
no estudo sobre as tentativas de suicídio em sujeitos que estão internados no HPS. 
Entende-se também que a identificação e a investigação da circunstância ocorrida 
podem trazer aportes importantes para encaminhamentos posteriores, bem como 
planejamento de estratégias de prevenção de novas tentativas.

No entanto, é válido ressaltar que a prevalência de ideação suicida (83%) é 
alta em pacientes que realizaram uma TS, alertando sobre a importância de os 
que possuem risco seguirem com acompanhamento em saúde mental posterior 
à alta hospitalar. Nesta pesquisa, foram encontrados resultados significativos 
sobre transtornos mentais e TS, em que 70% dos pacientes possuíam Transtorno 
Depressivo Atual – em muitos casos, com comorbidades (MINI). Quanto maior o 
conhecimento acerca do tema e dos fatores de risco envolvidos na TS, maiores as 
chances de prevenção. A proposta deste trabalho foi trazer informações relevantes.

Por fim, foi possível concluir um perfil dos pacientes que tentaram suicídio: 
pelos casos observados, os homens tiveram prevalência mais baixa do que as 

mulheres, porém utilizaram formas mais agressivas e letais. Recomenda-se, 
portanto, que estudos sobre este assunto sejam efetuados, e que profissionais 
possam avaliar os riscos envolvidos nos casos. 
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CONSTRUINDO O ESPAÇO ANALÍTICO

BUILDING THE ANALYTIC SPACE

RESUMO: Este trabalho se propõe a revisar 
brevemente o que perpassa os primeiros encontros 
entre analisando e analista. Para a Psicanálise, estes são 
momentos importantes para o início de uma análise, visto 
que são neles que analista e analisando se conhecem e se 
encontram, na tentativa de iniciar um trabalho analítico. 
Um aspecto valioso é identificar se o analisando tem 
demanda para análise, como também avaliar se ele, o 
analista, tem condições de aceitar o sujeito como seu 
analisando. É primordial que o método de trabalho defina 
a direção de proposta de cura. 

Palavras-chave: Encontros; Analisando/analista; Análise.

ABSTRACT: This paper is to review briefly running 
through the first encounters between analyzing and 
analyst. For psychoanalysis these meetings are important 
for the initiation of an analysis times since, are them that 
analyst and analyzing are known and are attempting to 
start an analytical work. A valuable aspect is to identify 
whether the analyzing has demand for analysis, but 
also evaluate whether he, the analyst is able to accept 
the subject as his analyzing. At the moment of the first 
meeting is vital that the working method set the direction 
proposed cure.

Keywords: Meetings; Analyzing/analyst; Analysis. 

de Cristina Gudolle Herbstrith 1

1
 Psicóloga e Psicanalista. Membro da Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Rua Abram Goldsztein, 446/1203A. CEP: 91450-155. Jardim 

Carvalho. Porto Alegre. 51-99044434. cristinaherbstrith@gmail.com



 Diaphora | Porto Alegre, v. 15 (2) | ago/dez 2015. 19

Introdução

O momento no qual o sujeito escolhe ir ao analista é complexo. Os motivos 
de queixa são diversos, mas em todos os casos há algo em comum: os sujeitos 
encontram-se em sofrimento. O que se passa nos primeiros contatos entre 
potencial analisando e analista? Quais regras e aspectos a que o analista deve estar 
atento para aceitar um analisando? Em que momento podemos falar que o sujeito 
está em análise? 

A partir destes questionamentos, foi realizado este estudo, que visa entender o 
processo e os entrelaçamentos possíveis dos primeiros encontros entre analisando 
e analista, até o início de uma análise. 

A Chegada ao Analista

Freud (1913), em Sobre o Início do Tratamento, escreve que o sofrimento do 
analisando e o desejo de cura são a força motivadora da análise. Aulagnier (1989) 
acrescenta que “toda demanda de análise, salvo erro de destinatário, está apoiada 
por uma motivação a serviço de um desejo de vida, ou de um desejo de desejo; 
é ela que leva um sujeito ao analista” (p.188). Com isso, podemos pensar que, 
quando uma pessoa procura o analista, significa que ela está em sofrimento, que 
há uma queixa e um desejo de ser ajudada a resolver seus conflitos.

A queixa é a forma com que o sujeito consegue trazer seu conteúdo manifesto. 
É o que ele conseguiu pensar e sabe dizer, pois é o que está consciente. Conforme 
Bleichmar (2001), atrás do motivo de consulta “manifesto”, há outro “latente”: 
trata-se de sair da patologia “aparente”, para passar a buscar a determinação 
inconsciente que levou à consulta. Sendo assim, é através do conteúdo manifesto 
que chegamos ao conteúdo latente. Para isso, precisamos ampliar a queixa, motivo 
de consulta. Dócolas (2010) comenta que “quando o paciente fala de uma realidade 
concreta, fala também de uma realidade que tem a ver com desejos inconscientes 
e é para decifrar essa outra realidade que ele nos procura” (p. 09). 

O sujeito chega ao analista, pois sozinho não conseguiu resolver seu 
sofrimento. Há uma ruptura narcísica, uma quebra da autoestima, uma angústia 
que o invade. Francischelli (2007) fala que, no instante que o sujeito procura o 
analista, por mais que a pulsão de morte esteja operando na ruptura narcísica, o 
que o leva é a pulsão de vida, e o desejo de estar melhor com a vida.

Os Contatos Iniciais 

Nesta etapa do trabalho, analista e possível analisando estão se conhecendo, 
e, juntos, construindo a demanda de tratamento. Para que haja esta construção, 
o analisando precisa acreditar e confiar que o analista pode ajudá-lo, ou seja, o 
analista precisa ser visto, de acordo com Lacan, como “Sujeito Suposto Saber”. 
Hornstein (1989) salienta que “é preciso que o ‘saber’ não obstaculize a escuta 
do paciente” (p.38). Sendo assim, o analista não deve se preocupar com seu 
conhecimento, tentando encaixar o paciente no seu saber.

Os primeiros encontros correspondem ao período em que o analista conhecerá 
o analisando. Freud (1913) escreve algumas recomendações para o início de um 
tratamento analítico. Ele relata que tinha como hábito aceitar provisoriamente o 
sujeito, por um período, para realizar uma sondagem, com o objetivo de conhecê-
lo e avaliar se o mesmo tinha indicação para a Psicanálise. O analista precisa 
conhecer o possível analisando, não só para avaliar se é recomendado o método, 
como também para avaliar se ele tem interesse, capacidade e disponibilidade para 
investir neste sujeito. De acordo com Aulagnier (1989), é indicado, neste momento, 
que o analista formule um “auto-diagnóstico”, com o propósito de analisar suas 
possibilidades de investimento e preservação da relação transferencial com o 
analisando.

Para o analista conhecer o sujeito e poder realizar estas avaliações iniciais, 
ele o deixa falar. O paciente é livre para começar sua fala pelo ponto que desejar. 
Freud (1913) convida o analisando a falar, e diz que ele não deve ceder a críticas; 
deve falar tudo o que lhe passa pela mente. Assim, ele introduz a regra básica da 
análise: a associação livre, pelo lado do analisando, e a atenção flutuante, pelo 
lado do analista.

Em Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise (1912), Freud 
afirma que a técnica é simples, já que o analista deve apenas “manter a mesma 
‘atenção uniformemente suspensa’ em face de tudo o que se escuta” (p. 125). 
Acrescenta, ainda, que o analista deve escutar e não se preocupar se está se 
lembrando de alguma coisa. Estar em atenção flutuante significa que a história 
está sendo construída e escrita (HORNSTEIN, 2013).

Para Silva (2008), o analista, através de sua atenção flutuante, exerce sua escuta 
e pode ampliar o que o analisando traz, auxiliando-o “a pensar analiticamente 
para que possa ir percebendo a existência de conteúdos que desconhece por trás 
daqueles que revela, no intuito de que reconheça posteriormente a existência do 
inconsciente” (p. 276). Hornstein (1989) acrescenta que o psicanalista tem uma 
tripla determinação: “sua relação com sua própria realidade psíquica, sua relação 
com o que escuta do paciente, que este lhe desperta como sentimentos, afetos, 
pensamentos, ideias e sua relação com a teoria, que deveria ser, no melhor dos 
casos, uma teorização flutuante” (p.38). Isto ocorre à medida que o analista se 
apropria do seu lugar. 

Freud (1913) refere que alguns analisandos preparam seu discurso 
previamente, para terem melhor uso do seu tempo na sessão, disfarçando, dessa 
forma, a resistência presente, e que “providenciará que o material mais valioso 
escape à comunicação” (p.151). “Enquanto as comunicações e ideias do paciente 
fluírem sem qualquer obstrução, o tema da transferência não deve ser aflorado” 
(p.154). Deve-se esperar que a transferência se torne resistência – tranque – para 
falarmos nela.

Quando a transferência está estabelecida, o caminho para a interpretação está 
aberto. Freud (1913) comenta que uma comunicação prematura pode colocar um 
fim intempestivo ao trabalho analítico. Complementa dizendo que “tem-se que ter 
cuidado em não fornecer ao paciente a solução de um sintoma ou a tradução de 
um desejo até que ele esteja tão próximo delas que só tenha de dar mais um passo 
para conseguir a explicação por si próprio” (p. 155). O analista deve acompanhar o 
analisando, e, conforme Hornstein (2013), deve ser como esses restaurantes com 
a cozinha à vista, para mostrar ao sujeito, ao longo da caminhada, como fazer o 
processo e chegar à conclusão. 

O Espaço de Análise

No início do trabalho, são realizadas algumas combinações importantes para 
a realização da análise. O objetivo é possibilitar, desta forma, que a transferência 
se instaure e a resistência possa aparecer para ser trabalhada. Aulagnier (1989) se 
refere à existência de um enquadramento para a possibilidade de análise. Conforme 
a autora, esse propicia a construção e a delimitação de “um espaço relacional que 
permita colocar a serviço do projeto analítico a relação transferencial”. Acrescenta 
ainda que o enquadramento serve como “garantia da distância que separa 
realidade psíquica de realidade” (p. 192). 

Dentre as combinações iniciais, Freud se refere ao tempo e ao dinheiro. Ele 
(1913) conta que “a cada paciente é atribuída uma hora específica de trabalho 
disponível; pertence a ele que é responsável por ela, mesmo que não faça uso da 
mesma” (p.142). Para algumas pessoas, esta combinação é aceita naturalmente; 
já para outras, é vista como muito rigorosa. Porém, Freud comenta que não existe 
outra forma de atuar, pois o trabalho analítico é longo, e muitas situações podem 
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impedir o analisando de comparecer no seu horário. Se esta combinação não for 
seguida, se torna complicado de trabalhar a resistência do paciente ao tratamento.

Referente aos honorários do analista, Freud (1913) ressalta que o dinheiro, 
além de ser um meio de autopreservação e obtenção de poder, tem “poderosos 
fatores sexuais envolvidos no valor que lhe é atribuído”. Devido a isto, é importante 
que o analista fale deste tema naturalmente. Assim, “demonstra-lhes que 
ele próprio rejeitou uma falsa vergonha sobre esses assuntos, ao dizer-lhes 
voluntariamente o preço em que avalia seu tempo” (Freud, 1913, p.146).

Freud (1913) aconselha o uso do divã na análise. O objetivo é liberar o 
analista de ser encarado durante todo o dia pelas pessoas, e facilitar que sua escuta 
acompanhe o pensamento do analisando e seus pensamentos inconscientes. Além 
disso, a expressão facial do analista pode interferir no que o analisando relata. 
Para o analisando, a posição no divã inicialmente é um pouco incômoda, pois o 
deitar-se causa inibição motora e também visual, no sentido de deixar de enxergar 
o analista. No entanto, assim o inconsciente tem mais possibilidade de aparecer. 
Outros propósitos do uso do divã são “impedir que a transferência se misture 
imperceptivelmente às associações do paciente, isolar a transferência e permitir-
lhe que apareça, no devido tempo, nitidamente definida como resistência” (p.149). 

Nasio (1995) acrescenta que, na vivência analítica, não se vê, mas se olha. “A 
cegueira parcial dos olhos, provocada pela posição estendida no divã, contrasta 
com a luminosidade psíquica de um olhar inconsciente, irradiante, e esse olhar 
inconsciente está no núcleo de muitas das manifestações clínicas que conhecemos, 
como, por exemplo, as fantasias, a lembrança encobridora, o já-visto, a cegueira 
histérica, os atos perversos ou a alucinação” (p.15).

Existe um tempo entre as primeiras sessões até o início da análise, de 
construção e formação de vínculo, e de criação de setting. Silva (2008) adiciona 
que isso ocorre “de forma que pulsional e sexual possam circular além das queixas 
e, assim, inaugurar a demanda transferencial (sentir/viver no campo analítico), 
para que possamos trabalhar as resistências que inevitavelmente se apresentam 
ao longo do tratamento” (p.43).

De acordo com Vainstoc (2010), o paciente passa à posição de analisando 
quando se produz o primeiro giro significativo de implicação no sofrimento. Esta 
passagem se constitui pelo aparecimento de produções do inconsciente: sintomas, 
sonhos, lapsos e atos falhos, que podemos entender como movimentos do sujeito 
para entrar em análise. Quando o analisando começa a se indagar, escutando 
aquilo que fala, podendo transformar em palavras seus pensamentos, sentimentos 
e seu mundo interior, o trabalho analítico iniciou.

Considerações Finais

Os encontros iniciais são momentos de extrema importância para o 
andamento do trabalho. É indicado que esses encontros não se prolonguem por 
muito tempo, já que é um período de avaliação, e é preciso definir se a dupla 
iniciará o trabalho analítico. 

O psicanalista precisa avaliar se tem condições de aceitar o analisando, visto 
que seus defeitos ou pontos cegos podem interferir na escuta e no desenvolvimento 
do trabalho. Do mesmo modo, ele não pode se fixar na tentativa de “encaixar” o 
analisando na sua teoria, pois, dessa forma, sua escuta será dificultada, e ele não 
estará com a atenção flutuante, que é uma das regras básicas da análise. 

A escuta do analista é aprimorada a cada momento. À medida que a teoria 
é incorporada, o analista possui maior capacidade e liberdade para escutar seu 
analisando e auxiliá-lo a se pensar. Esta forma complexa de pensar é conquistada 
com muito esforço, estudo e análise. O analista precisa ser curioso, criativo e 
teorizar sobre as práticas atuais, para atuar. A teoria é fundamental, mas é o ponto 

de partida para a escuta.

O analista também deve ter clara a outra regra básica da análise: a associação 
livre, e respeitá-la. É importante não atropelar o analisando. Uma interpretação 
precipitada poderá interromper o trabalho. Por isso, nos primeiros encontros é o 
momento de historicizar e de apontar as repetições, deixando as interpretações 
para quando analisando e analista já tiverem um vínculo afetivo construído, ou 
seja, para quando a transferência já estiver estabelecida entre a dupla.

Para que a transferência se estabeleça, é preciso que seja criado um setting, um 
espaço delimitado, com combinações e regras. Será a partir deste enquadramento 
que a resistência poderá aparecer e ser trabalhada. O deixar falar livremente, 
escutar a história e o motivo de consulta do analisando são fundamentais para 
que os primeiros encontros ocorram de forma respeitosa. A partir desta escuta, 
a demanda manifesta poderá ser ampliada e chegar ao conteúdo latente, 
possibilitando a construção da demanda para o tratamento analítico.

Estes atendimentos iniciais geralmente são realizados frente a frente, analista e 
analisando. O uso do divã será indicado se o analisando tiver indicação e frequência 
para a análise. Primeiro, o analista precisa conhecê-lo e fazer esta avaliação. 
O analista deve escutar o analisando e percorrer a trajetória e as construções 
necessárias para sair dos primeiros encontros e iniciar um atendimento analítico. 

Todas essas regras fazem parte da técnica e do método psicanalítico, e são 
a base para qualquer trabalho analítico. É a partir desta base estruturada que 
psicanalistas se tornam psicanalistas. Contudo, não podemos desconsiderar alguns 
aspectos da atualidade para o atendimento dos sujeitos. Na cultura gaúcha, era 
regra que as férias ocorriam em fevereiro. Hoje isto mudou. O que fazer quando 
as férias do analisando e do analista não coincidem? Muitos analisandos têm 
demandas profissionais de viagens, o que acarreta que se ausentem em algumas 
sessões pré-determinadas, por exemplo. O que fazer nestes casos? Todas as 
ausências são interpretadas como resistência ao trabalho analítico? Acreditamos 
que, se pensarmos desta forma, alguns sujeitos perderão a oportunidade de se 
analisar. Por isso, o psicanalista precisa ter liberdade para adaptar-se à singularidade 
de cada sujeito. Afinal, como o pai da Psicanálise já ensinou, é através da prática 
que a pesquisa e as teorias foram criadas; elas devem estar nesta trama a favor 
do trabalho analítico, como conteúdo de sessão, e não como um obstáculo que 
impeça que análises aconteçam. 

As intervenções analíticas permitirão ao analisando apropriar-se de 
fragmentos de sua história e reconstruir seu sentido, podendo colocá-lo a serviço 
de seu projeto atual de vida. O psicanalista acompanhará o analisando até o 
momento que ele possa se apropriar deste processo e se autoanalisar. Para que 
isso aconteça, é preciso que os encontros entre a dupla – história do analisando 
e história do analista – passem dos primeiros, e que uma terceira história seja 
construída, através de uma parceria numa viagem pelo mundo que a Psicanálise 
descortina, no desejo de que seja sempre uma aposta na felicidade.
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TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO E TRATAMENTO 
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL: UMA REVISÃO

POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AND BEHAVIOR COGNITIVE 
TREATMENT: A REVIEW

RESUMO: O tratamento do Transtorno de Estresse Pós-
Traumático (TEPT), com utilização da terapia cognitivo-
comportamental, possui inúmeras evidências científicas.  
Este artigo analisa os recentes avanços empíricos de 
tratamentos psicoterápicos com intervenções cognitivo-
comportamentais para o TEPT e fornece um breve 
resumo dos mais eficazes disponíveis. Foram consultadas 
as bases de dados Scielo, LILACS, MedLine/PubMed, 
Scopus, PsychInfo, e, inicialmente, identificados 950 
estudos. Aplicados os critérios de seleção e exclusão, 
apenas 5 foram analisados integralmente, e foi possível 
identificar como principais técnicas a psicoeducação, 
a reestruturação cognitiva e a exposição às memórias 
traumáticas.

Palavras-chave: Transtorno de estresse pós-traumático; Terapia cognitivo-
comportamental

ABSTRACT: Treatment of Posttraumatic Stress Disorder 
(PTSD), with the use of cognitive-behavioral therapy, has 
numerous scientific evidence. This article reviews recent 
empirical advances psychotherapeutic treatment with 
cognitive-behavioral interventions for PTSD and provides 
a brief summary of the most effective available databases 
SciELO, LILACS, MEDLINE / PubMed, Scopus, PsychInfo 
initially identified 950 studies and databases were 
searched. Applied the selection criteria and exclusion, 
only 5 were fully analyzed and was identified as the main 
technical psychoeducation, cognitive restructuring and 
exposure to traumatic memories.

Keywords: Disorder, Post-traumatic stress disorder, Cognitive behavioral 
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Introdução

A exposição a eventos traumáticos causa consequências emocionais adversas 
em cada indivíduo. O modelo cognitivo-comportamental postula que a ansiedade 
é vinculada ao mecanismo de luta e fuga e gera respostas adaptativas, evitando 
que os indivíduos não reconheçam e se exponham a situações potencialmente 
perigosas. Assim, quando o indivíduo está diante de uma situação física ou 
psicossocial adversa, é compelido, por instinto de sobrevivência, a se adaptar. De 
acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM 5 
(APA, 2013), o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) possui seu início 
vinculado à ocorrência de uma exposição traumática da qual a pessoa não se 
recupera. É possível compreender o trauma psíquico como uma dificuldade na 
habilidade de integrar uma experiência emocional individual (subjetiva) de 
ameaça à vida, à integridade corporal ou à sanidade. (Grassi-Oliveira, Pergher & 
Stein, 2011, p.54)

O TEPT é associado à desregulação de diversos parâmetros psicofisiológicos 
(Lages, et al. 2011). A característica principal do TEPT é a presença de sintomas 
característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. Um evento 
traumático é definido como exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, 
lesão grave ou violência sexual. Quanto aos sintomas, Barlow (2011) refere que 
os critérios entram em três categorias amplas: reviver os sintomas (critério B), 
sintomas de evitação e entorpecimento (critério C), e hiperexcitação fisiológica 
(critério D) (APA, 2013). Para Caminha (2011), as consequências podem envolver 
também alterações no sono e na memória, flashbacks e supergeneralizações de 
situações temidas. 

As mudanças nas formas de entendimento e diagnóstico dos transtornos 
mentais e, consequentemente, do TEPT, acarretam modificações significativas na 
prevalência de exposição a eventos traumáticos e manifestação desse transtorno. 
De acordo com Kristensen, Schaefer & Mello (2011), com os últimos anos de 
pesquisa, ocorreu uma progressão na estimativa do transtorno. Frueh (2004), em 
estudo recente compilando também estimativas epidemiológicas, indica que o 
TEPT possui prevalência alta, em torno de 8% a 14% na população em geral. O 
mesmo estudo indica que esse número aumenta sua prevalência para 51% a 98% 
na população internada em centros de cuidados psiquiátricos. 

De acordo com Kristensen, Schaefer & Mello (2011), os estudos desenvolvidos 
pela teoria cognitivo-comportamental ampliam as hipóteses de entendimento 
para as manifestações dos sintomas do TEPT, criando diferentes teorias. Os autores 
destacam a teoria do processamento emocional, a qual postula que o trauma 
produz um processamento incorreto de informações, e a teoria cognitiva observa 
que memórias traumáticas são mais facilmente evocadas do que as demais, e 
respostas emocionais são associadas a momentos dolorosos. 

Não existem marcadores claros sobre quais indivíduos desenvolvem a doença 
para Soares & Lima (2003), mas os processos cognitivos são considerados para 
a formação do TEPT. De acordo com Caballo (2002), a habilidade de adaptação 
do sujeito diante de um evento que seja traumático está diretamente relacionada 
ao seu processamento cognitivo, à integração com os seus esquemas cognitivos 
pré-existentes e à capacidade de desenvolver novos esquemas. Além disso, Keller 
(2010) ressalta a importância de fatores relacionados ao apoio social, nos quais a 
falta de apoio é um dos preditores mais fortes para o desenvolvimento de TEPT. 
Quanto maior o amparo social e as habilidades sociais de um indivíduo, menor 
a probabilidade de ele sofrer os impactos do estresse, e maior sua habilidade de 
reconstrução (Knapp & Caminha, 2003). 

Os estudos para tratamento do TEPT iniciaram-se em 1970, após a guerra 
do Vietnã, e tem evoluído desde então. Os pesquisadores há anos se perguntam: 
quais as intervenções que podem ser oferecidas a indivíduos que vivenciam 
traumas? Estudos sobre intervenções investigam tratamentos, principalmente para 
veteranos de guerra, vítimas de agressão sexual por adulto, ou um único trauma-
evento para sobreviventes (Kruse et al.,2009).  Em pesquisa, Soares & Lima (2003) 
encontraram ampla variedade de tratamentos psicoterápicos e farmacológicos 
para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

Quanto à importância no manejo farmacológico, Bernik (2003) evidencia que 
o papel da terapia farmacológica pode variar no tratamento, sendo empregada 
para regular a resposta ao estresse e permitir ao indivíduo um retorno às atividades 
de vida normal, além de oferecer uma melhor resolução da experiência traumática, 
em conjunto com o tratamento psicoterápico, controlando sintomas de ansiedade 
generalizada, hiperexcitação autonômica, psicoses breves, descontrole de impulsos 
e insônia; por fim, evitar recaídas de condições comórbidas. 

De acordo com Knapp & Caminha (2003), as técnicas psicoterápicas para 
o tratamento do TEPT aumentaram consideravelmente, e as possibilidades de 
tratamento ocorrem de maneira tanto individual como grupal.  Para Soares & 
Lima (2003), as intervenções usadas no manejo do TEPT podem ser divididas em 
três etapas. A primeira está relacionada com a prevenção do desenvolvimento da 
doença após o evento traumático; a segunda, ao tratamento do quadro do trauma 
já estabelecido; já a última vincula-se à manutenção do funcionamento e da 
qualidade de vida em longo prazo.

As técnicas de intervenção destacadas por Knapp & Caminha (2003) são 
treinamento de inoculação de estresse, treinamento de habilidades sociais, 
treinamento de autoinstrução, dessensibilização sistemática, técnicas de 
relaxamento e de respiração, e ainda prevenção da recaída.  Já Schreiner (2011) 
destaca treino de inoculação de estresse, teoria do processamento emocional de 
Lang, treinamento de autoinstrução e técnicas de exposição. Quanto à efetividade, 
Kristensen, Schaefer & Mello (p. 310, 2011) apontam como mais eficazes as 
terapias de exposição (in vitro, in vivo, e in virtuo), o treinamento de manejo de 
ansiedade e as estratégias de reestruturação cognitiva.

O objetivo deste estudo foi identificar as principais técnicas cognitivo-
comportamentais utilizadas para o tratamento do transtorno de estresse pós-
traumático por meio de uma breve revisão sistemática.

Metodologia

Os estudos que compuseram a amostra desta revisão foram identificados 
através da busca nas bases de dados Scielo, LILACS, MedLine/PubMed, Scopus 
e PsychINFO. Os unitermos utilizados na busca foram tratamento e transtorno 
de estresse pós-traumático. A pesquisa procurou artigos publicados entre 2009 
e 2014, realizados com indivíduos com diagnóstico de TEPT, de acordo com 
os critérios do DSM-5 (APA, 2013), tratados com psicoterapia de abordagem 
cognitivo-comportamental. Somente estudos publicados em inglês, espanhol e 
português foram avaliados. Os artigos encontrados pela estratégia de busca inicial 
foram revisados através dos títulos e dos resumos, e aplicaram-se os seguintes 
critérios de exclusão: a) populações sem o diagnóstico de TEPT; b) populações com 
comorbidades associadas ao TEPT, sendo esse o foco principal de tratamento; e c) 
populações tratadas com outras abordagens terapêuticas.
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As amostras foram compostas, entre grupos de tratamento e grupos controle, 
por 138 crianças na faixa etária de 1 a 18 anos, e 34 adultos, entre de 18 e 65 anos.  
Os estudos mostram dados de um total de 105 participantes que completaram 
os tratamentos psicoterápicos. Quanto aos fatores causadores dos TEPT, em três 
estudos, não foi possível identificar o evento traumático predominante; em um 
dos casos, o trauma estudado foi abuso sexual e, em outro, violência intrafamiliar. 
Os principais critérios de exclusão dos tratamentos foram presença de sintomas 
psicóticos, traumatismo craniano, presença de transtornos do desenvolvimento – 
como retardo mental e autismo - , cegueira, surdez, língua estrangeira, situação 
de vulnerabilidade social extrema, transtorno de personalidade borderline, uso de 
álcool ou drogas, e falta de memória do trauma. Os estudos selecionados seguem 
descritos na tabela 1.

Estudos Sujeitos Formas de intervenção 
Duração do 
tratamento Técnicas utilizadas 

Scheeringa et al. 
(2011)

Fase 1: 11 crianças de 1 a 6 anos; Fase 
2: 64 crianças de 3 a 6 anos

40 crianças grupo de tratamento e 24 
grupo controle

Grupal 12 sessões

Psicoeducação, reconhecimento 
de sentimentos, treinamentos em 

habilidades de enfrentamento, exposição e 
planejamento de segurança

Anke  &. Clark, 
(2010) 14 pacientes de 18 a 65 anos Individual Em média 18 

horas de terapia

Psicoeducação, reestruturação cognitiva, 
técnicas de relaxamento e terapia de 

exposição

Oord et al. (2010) 23 crianças Individual 5,5 sessões Psicoeducação, terapia de exposição, 
reestruturação cognitiva e partilha social

Labrador , Velasco & 
González (2009)

20 mulheres  grupo de tratamento 10 
grupo de controle 10 Individual 8 sessões

Psicoeducação, reestruturação cognitiva, 
técnicas de relaxamento e terapia de 

exposição

Habigzang et al. 
(2009) 40 crianças de 9 a 16 anos Grupal 16 sessões

Psicoeducação, treino de inoculação de 
estresse, terapia de exposição e prevenção 

à recaída

Resultados 

Na busca inicial foram encontrados 950 artigos.  Todos os resumos 
identificados desta primeira busca foram julgados e submetidos à análise para 
aplicação dos critérios de exclusão. Após a aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, resultaram 21 estudos, avaliados integralmente. Após a leitura, chegou-
se ao número de cinco artigos, conforme figura 1, para a análise final.

Tabela 1. Estudos selecionados conforme tipos, duração do tratamento e técnicas utilizadas.

No primeiro estudo, analisado por Labrador, Velasco & González (2009), a 
amostra foi composta por 20 mulheres que haviam sido vítimas de abuso (físico, 
sexual e/ou psicológico) em seu relacionamento íntimo, sendo que todas as 
pacientes possuíam diagnóstico comprovado de TEPT crônico no pré-tratamento. 
As principais técnicas empregadas foram psicoeducação, reestruturação cognitiva, 
relaxamento, treino de resolução de problemas e terapia de exposição.  Ao final da 
avaliação, o grupo controle, o qual ficou na fila de espera, possuía 100% (n=10) 
ainda com TEPT crônico na segunda avaliação. No grupo de tratamento, 80% (n= 
8) dos participantes já não possuíam sintomas para diagnóstico de TEPT ao final do 
tratamento; os resultados foram mantidos em 6 meses pós-tratamento. 

O segundo estudo analisado refere-se à intervenção em grupo para tratamento 
de TEPT em que a origem foi abuso sexual. Os participantes foram 40 meninas com 
idade entre nove e dezesseis anos, que haviam sofrido episódio de abuso sexual 
intra ou extrafamiliar. O tratamento foi organizado em 16 sessões e dividido em 
etapas, que envolveram psicoeducação, treino de inoculação do estresse, terapia 
de exposição e prevenção à recaída. Os resultados indicaram redução expressiva 
na presença do TEPT no grupo de tratamento. Segundo a autora, as técnicas de 
reestruturação da memória traumática contribuíram significativamente para 
a redução dos sintomas de revivência e hipervigilância. Além disso, ocorreram 
reduções em sintomas de depressão, ansiedade e estresse infantil (Habizang et 
al., 2009).

Na terceira pesquisa, Anke &  Clark (2010) investigaram a aplicabilidade 
de uma versão intensa de terapia cognitiva para TEPT, analisando uma série de 
casos de quatorze pacientes, com idade de 18 a 65 anos, que sofreram eventos 
traumáticos na vida adulta. Os pacientes receberam até 18 horas de tratamento ao 
longo de 5 a 7 dias. As sessões aconteciam nos turnos da manhã e da tarde, com 
duração de 90 a 120 minutos. Foram realizadas até 3 sessões de reforço durante os 
3 meses seguintes.  Segundo a descrição do tratamento, 3 metas foram definidas: 
reestruturar avaliações excessivamente negativas do trauma e das sequelas 
– o que envolve reestruturação cognitiva; exposição à memória traumática; e 
identificação de comportamentos disfuncionais e estratégias cognitivas.  Ao final 
de três semanas, 71,4% pacientes não apresentaram mais critérios para TEPT. 
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O quarto estudo, de Oord et al. (2010), investigou tratamento de exposição 
narrativa utilizando como mediador a narrativa via computador. No total, 
23 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, que sofreram traumas variados, 
foram tratados. As sessões individuais ocorriam uma vez a cada 2 semanas, 
e a média total de sessões foi de 5,5. O foco do tratamento foi a integração das 
experiências traumáticas em uma narrativa coerente, utilizando a narração de 
histórias escritas via computador.  Os principais elementos do tratamento foram 
psicoeducação, exposição, reestruturação cognitiva, técnicas de enfrentamento, 
e compartilhamento social da memória do trauma. Não foram incluídas no 
protocolo técnicas de relaxamento e controle de ansiedade. Ao final, 20 crianças 
completaram o tratamento. O estudo não utilizou grupo controle para comparação 
de resultados. Os resultados mostraram redução de pontuações de 33,7% no 
Children’s Responses to Trauma Inventory (CRTI - Eland & Kleber, 1996), 47,06% no 
Post Traumatic Cognitions Inventory (PTCI - Van Emmerik, Schoorl, Emmelkamp, & 
Kamphuis, 2006), 14,61% no Child Behavior Checklist (CBCL - Achenbach, 1991), 
e 44,46 % no Inventário de Depressão Infantil (CDI – Braet &Timbremont, 2002).

O último estudo avaliado, de autoria de Scheeringa et al. (2011), dividiu-se 
em duas fases. A primeira tratou 11 crianças de 1 a 6 anos; já a segunda abarcou 
64 crianças de 3 a 6 anos, sendo 40 no grupo de tratamento e 24 no grupo 
controle. O tratamento seguiu protocolo de 12 sessões estruturadas, que incluíam 
psicoeducação, reconhecimento de emoções, treinamento de habilidade de 
enfrentamento, exposição e prevenção à recaída.  Os resultados indicaram que a 
intervenção foi mais eficaz em reduzir os sintomas do que o grupo de espera, bem 
como ocorreram melhorias nos sintomas de comorbidades. Além disso, também 
foi possível verificar que é possível a compreensão e a aplicação de tarefas em 
crianças pequenas. 

Discussão 

Os tratamentos cognitivo-comportamentais encontrados e analisados nesta 
pesquisa diferem consideravelmente em conteúdo e duração, evidenciando as 
diversas alternativas de intervenção. Os sintomas identificados diferem em cada 
caso, e suas sequelas estão diretamente vinculadas ao tipo de trauma sofrido. No 
entanto, foi possível identificar que o campo mais estudado – e em que existem 
estudos de uma qualidade metodológica mais acurada – é o trauma originado de 
maus tratos (abuso físico, sexual e psicológico). Outros tipos de trauma (traumas 
de guerra, desastres naturais, acidentes, entre outros) ainda necessitam de 
investigações estruturadas e testes de protocolos.  

Os protocolos analisados possuem técnicas em comum: todos os estudos 
apresentaram ao menos 1 sessão direcionada à psicoeducação. De acordo com 
Beck (2005), a psicoeducação sempre possui papel central na terapia cognitiva; 
ela tem como objetivo melhorar a adesão e desfazer concepções erradas sobre a 
ansiedade. A técnica de inoculação de estresse envolve reestruturação cognitiva e 
manejo de ansiedade, aparecendo em quase todos os estudos, mas com diferenças 
na forma de apresentação aos pacientes: em alguns, aparecendo apenas a parte 
de reestruturação cognitiva.  Há um certo consenso entre profissionais envolvendo 
o foco da terapia cognitivo-comportamental a respeito de que o modelo de 
inoculação de estresse vem a ser o manejo mais utilizado para o tratamento do TEPT 
(Courtois, 2004; Screiner, 2005). Ela pode ser dividida em três fases de tratamento: 
(a) estabilização, dedicada ao desenvolvimento da aliança no tratamento, afetando 
regulação, educação, segurança, e capacidade de lidar com flashbacks; (b) a que 
normalmente se concentra em confronto com as memórias traumáticas; (c) e a que 
visa a consolidação e reestruturação de vida. 

Outra técnica de destaque nos protocolos pesquisados é a terapia de 
exposição. Para Caminha (2005), essa abordagem aciona nos pacientes suas 
memórias biográficas, sendo seu foco a maneira como o paciente percebeu 

e significou suas memórias, ao passo que a fidedignidade dos fatos narrados 
decresce sua importância nessa intervenção. O terapeuta realiza uma mediação 
da memória, buscando reduzir esquemas hipervalentes negativos pareados com 
memórias de valências positivas.

A reestruturação cognitiva é ressaltada nos protocolos, aparecendo 
nominalmente em três dos artigos analisados, segundo Kristensen, Schaefer & 
Mello (2011), como uma das técnicas mais consagradas dentro da TCC, a qual 
visa – para o tratamento do TEPT – identificar e modificar crenças disfuncionais 
que estão dificultando o retorno do funcionamento do indivíduo. De acordo com 
Barlow (2011), é imprescindível identificar os pontos quentes do trauma, ou 
seja, crenças distorcidas sobre a situação. Os indivíduos podem expandir crenças 
afetadas pelo trauma para outras áreas, ocorrendo uma supergeneralização. 

Considerações finais 

O TEPT pode não ser considerado a matriz originária dos problemas dos 
pacientes, e ser subdiagnosticado em alguns casos, acarretando, como foco clínico, 
apenas seus efeitos secundários, como ansiedade e depressão. O presente estudo 
propôs uma breve revisão das principais intervenções cognitivo-comportamentais 
eficazes para o tratamento deste transtorno. A TCC demonstrou sua efetividade 
e eficácia para o tratamento de sintomas de TEPT em diversas populações, em 
avaliações pós-tratamento nos estudos apresentados, sugerindo que TCC é mais 
eficaz do que o “não tratamento”.

A análise dos estudos evidenciou que, dentro das estratégias de tratamento 
cognitivo-comportamental, as abordagens que envolvem inoculação de estresse 
e terapia de exposição estão presentes na maioria dos casos randomicamente 
pesquisados. Como técnicas específicas, figuram a psicoeducação, a reestruturação 
cognitiva e a exposição às memórias traumáticas, apresentando resultados 
promissores no tratamento do TEPT. Os protocolos pesquisados caracterizam-se 
por serem tanto intervenções individuais quanto grupais. Independentemente 
da modalidade, é necessária a conceituação de caso para cada paciente, a fim de 
identificar os pontos-chave em cada um, bem como a adequada flexibilização 
de protocolos para tratamentos clínicos. Dependendo do trauma e do padrão 
cognitivo de cada paciente, torna-se necessário maior ou menor ênfase em 
determinadas etapas do tratamento. 

Novos olhares surgem com a experiência em pesquisa e, nesse sentido, foi 
possível identificar a existência de estudos direcionados a tratamentos intensivos 
logo após o trauma, pois sabe-se que, quanto mais precoce a intervenção, menor 
a probabilidade de efeitos patológicos a longo prazo para a vida do paciente. 
Neste sentido, é importante continuar com pesquisas de protocolos focalizando o 
tratamento do trauma agudo, visando à diminuição do sofrimento e à melhoria de 
qualidade de vida dos pacientes. 

Realizar intervenções para o tratamento de traumas é desafiante, e exige 
apropriado nível de sensibilidade por parte do psicoterapeuta; assim, o profissional 
clínico não deve deixar de buscar a melhor maneira de auxiliar cada história que 
se desdobra em seu consultório. A terapia cognitivo-comportamental investiga e 
propõe formas de intervir que possibilitem a diminuição do sofrimento emocional 
e o retorno à vida em pacientes fragilizados, auxiliando o profissional em suas 
conceituações e intervenções. O objetivo deste texto foi auxiliar psicoterapeutas em 
sua busca por conhecimento e ampliação do leque de possíveis intervenções, ao 
passo que contribui para a produção da psicologia como ciência que busca validar 
intervenções baseadas em evidências. 
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PROJETOS DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO NA 
ÁREA DA ÉTICA E DA MORALIDADE

PROJECTS OF LIFE IN ADOLESCENCE: A STUDY IN THE AREA OF 
ETHICS AND MORALITY

RESUMO: Buscou-se, neste estudo, investigar 
a existência de projetos de vida em adolescentes, 
identificando o lugar do outro neles. Participaram do 
presente trabalho 24 adolescentes, com idade entre 15 
e 20 anos, igualmente divididos em relação ao sexo e 
classe social (média e baixa). Foram realizadas entrevistas 
individuais semiestruturadas, utilizando o método clínico 
proposto por Piaget (1926-s.d.). Os resultados analisados 
permitem verificar o total de 87 planos, divididos 
posteriormente nas seguintes categorias: 1) bens materiais 
(35,6%); 2) relacionamentos afetivos (21,8%); 3) atividade 
profissional (18,5%); 4) formação acadêmica (10,4%); e 
5) outros (13,7%). Cada justificativa dos motivos pelos 
quais esses projetos foram mencionados foi considerada 
como “conectada” ou “desconectada”. Do total de 87 
justificativas dos projetos, 52% eram “conectadas” e 48%, 
“desconectadas”. Assim, os dados podem significar que 
os valores éticos que permitem a boa convivência em 
sociedade ainda permeiam parte dos projetos de vida dos 
adolescentes.

Palavras-chave: Juízo moral; Projetos de vida; Adolescência.

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the 
existance of projects of life in adolescence, identifying its 
role  in these projects. Twenty-four adolescents ranging 
from 15 to 20 years old equally divided into gender 
and social class (middle and low) participated. Semi-
structured individual interviews were held following 
the method proposed by Piaget (1926-s.d.). The results 
analyzed allow us to verify the total of 87 plans  divided  
a posteriori in five categories: 1) “private property” 
(35,6%); 2) “personal relationships” (21,8%); “professional 
activity” (18,5%); 4) “academic background” (10,4%) and 
5) “others” (13,7%). Each justification of the reasons why 
these projects have been mentioned was considered as 
“connected” or “disconnected”. From a  total range of 87 
project justifications, 52% were “connected and 48% were 
“disconnected”. Therefore, the data may be translated into 
ethical values which allow the good relationship in society 
and still belong to the project of life of adolescents.

Keywords: Moral judgement; Projects of life; Adolescence
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A psicologia do desenvolvimento pode ser definida como “o estudo, através de 
metodologia específica e levando em consideração o contexto sócio-histórico das 
múltiplas variáveis – sejam elas cognitivas, afetivas, biológicas ou sociais, internas 
ou externas ao indivíduo – que afetam o desenvolvimento humano ao longo da 
vida” (Mota, 2005, p.107). A autora destaca também que, contemporaneamente, 
é aceito que as transformações são mais intensas em períodos de transição rápida, 
mas mudanças ocorrem ao longo de toda a vida do indivíduo, não só nestes 
períodos (Mota, 2005).

A adolescência situa-se em um momento de transição da infância para a 
idade adulta, e corresponde aproximadamente ao intervalo dos 11 aos 20 anos de 
vida. Ao observar a noção piagetiana do período da adolescência, pode-se notar 
que uma marcante característica se torna presente nessa etapa: a possibilidade de 
formular hipóteses (Piaget, 2012). Tal possibilidade envolve questões pessoais e, 
muitas vezes, sociais, que terão influência importante em sua inserção no mundo 
adulto. Além disso, a construção de hipóteses pode conter em si a possibilidade 
de projetar-se. Essa tarefa é pertinente em especial aos adolescentes (Piaget & 
Inhelder 1976).  

A capacidade de projetar-se é marcadamente importante para este trabalho, 
uma vez que a reflexão sobre os projetos de vida é uma abstração acerca de 
hipóteses sobre o futuro dos adolescentes entrevistados. Já a viabilidade de 
o adolescente estabelecer projetos advém, em parte, da possibilidade do 
pensamento formal abstrato, que em geral aparece de forma constituída por volta 
dos 11-12 anos (Piaget & Inhelder, 1976). Projetar-se, no entanto, não constitui 
tarefa simples, uma vez que, em um projeto, estão retratados, ainda que de forma 
imperceptível, sentimentos, expectativas, histórias de vida, e todas as situações 
atuais e passadas que, de um modo ou de outro, interferem na vida de cada um.

Assim, o estabelecimento do projeto de vida para adolescentes, tema desse 
artigo, circunscreve-se aos campos de conhecimento, desenvolvimento humano e 
projetos de vida. Por sua vez, o foco do presente estudo diz respeito à moralidade 
e à ética.

Devido à existência de uma diversidade de concepções a respeito do tema 
moralidade, é importante, neste primeiro momento, estabelecer a diferenciação 
entre moral e ética, na qual foram pautadas as discussões desta pesquisa. Tomemos 
a diferenciação proposta por La Taille (2002, 2006, 2009), a qual será base para 
as noções de ética e moral utilizadas no presente trabalho. Segundo o autor, a 
moral está relacionada à pergunta “como devo agir?”, ligada, então, ao dever e ao 
sentimento de obrigação (La Taille, 2006, p.31). A ética, por seu turno, se liga às 
questões existenciais, às aspirações de felicidade, correspondendo à pergunta “que 
vida eu quero viver?” (La Taille, 2006, p.36).

No que concerne à moralidade, muitos foram os autores que trataram de tal 
assunto. No entanto, para essa pesquisa, destacamos o epistemólogo suíço Jean 
Piaget. O referido autor foi pioneiro nas pesquisas sobre a moralidade, tendo, 
inclusive, uma obra de sua autoria o tema como central. Seu livro “O Juízo Moral na 
Criança” (1932/1994) é, ainda hoje, referência para os estudiosos da moralidade 
humana.

           Segundo Piaget (1932/1994), por meio do convívio em sociedade é que 
a criança irá, gradativamente, ser inserida na moralidade. Com tal aprendizado, 
poderá – ou não – desenvolver-se moralmente, partindo de uma fase de 
desenvolvimento chamada anomia (quando ainda não estariam inseridas na 
vivência da moralidade), para a fase moral subseqüente, denominada heteronomia 
(quando respeita regras impostas pelos adultos, por medo da punição ou de 
perder o amor das pessoas que desempenham papéis de autoridade). Finalmente, 
é uma possibilidade alcançar a fase final de desenvolvimento moral, chamada 
de autonomia (relações de cooperação, conduzidas pela reciprocidade entre os 
parceiros). Jean Piaget (1932/1994) afirmou, assim, que a socialização tem papel 
importante no desenvolvimento moral. 

Ao abordar a moralidade, tratamos não somente do desenvolvimento moral, 
como também de outros temas, como os valores. Os pesquisadores Yves de La Taille 
e Maria Suzana De Stefano Menin discutem juntamente com seus colaboradores 
se a sociedade atravessa uma “crise de valores”, ou ainda se os próprios valores 
estão passando por uma crise. “Crise de valores” remeteria à presença ou ausência 
de legitimação da moral, enquanto “valores em crise” nos faria pensar num 
processo de transformação dos referidos, mas não à sua ausência ou progressivo 
desaparecimento (La Taille & Menin, 2009). A discussão não parece ter encontrado, 
até o momento, resposta definitiva. As modificações pelas quais passam a realidade 
cotidiana e nossos juízos ainda não permitem uma conclusão que aponte para o 
caminho que trilham os valores – e tudo que deles advém. 

Tanto a moral quanto a ética são objetos do estudo da Psicologia da Moralidade 
(La Taille, 2010). Na psicologia, as pesquisas sobre a moral foram inauguradas pelo 
epistemólogo suíço Jean Piaget. O autor não deu continuidade aos seus estudos 
sobre o tema; contudo, sua obra intitulada O juízo moral na criança, datada de 
1932, tornou-se um clássico do escopo teórico da psicologia e uma referência 
fundamental para estudiosos e pesquisadores da moralidade.

Estudos sobre o tema da moralidade e ética, então, mostram-se essenciais por 
tratarem de assuntos importantes e recorrentes, como a vivência e a convivência 
social, em especial quando pensamos no questionamento sobre o que devemos 
fazer no futuro, mas também por serem esses temas dotados de um caráter pleno 
de contemporaneidade, embora estudados há décadas por importantes psicólogos 
e pesquisadores.

Tendo em vista que os participantes do presente estudo são adolescentes, 
cabe aqui uma breve caracterização dessa fase de desenvolvimento. O ser humano 
desenvolve-se ao longo de toda a vida. Desde a infância até a idade avançada, 
passa por modificações fisiológicas e comportamentais que irão alterar sua 
maneira de agir no mundo e de ser influenciado pelo meio social. Faremos, assim, 
alguns apontamentos, na tentativa de esclarecer a concepção de adolescência 
adotada nessa investigação, e na intenção de caracterizar com mais propriedade a 
faixa etária na qual os participantes dessa pesquisa estão inseridos.

A concepção de adolescência é uma construção da era moderna, em particular 
dos séculos XIX e XX. (Ariès, 2012). Menandro (2004) afirma que, nesses séculos, 
a ideia da adolescência passou a ser difundida juntamente com a afirmação de 
que o fenômeno da adolescência era natural, universal e sempre havia existido.  
Tais afirmações, no entanto, não foram acompanhadas do interesse em estudar 
o desenvolvimento do adolescente. Alguns fatores foram necessários para que 
se iniciassem as investigações sobre a adolescência, sendo um deles a Revolução 
Industrial.  Com a necessidade de formação e capacitação para inserção no mundo 
adulto, a infância e, mais tardiamente, a adolescência passam a ser foco de atenção, 
estudo e interesse (Ariès, 2012). Contudo, os estudos mais sistematizados sobre a 
adolescência se iniciaram nas primeiras décadas do século XX. (Ariès, 2012)

Vários foram os estudos e estudiosos sobre a adolescência nos séculos XX e XXI 
(Aranzedo, 2006; Bernardes & Scarparo, 1997; Couto, 2002;  Esteves, 2003; Ferreira, 
2006;  Ferreira et al., 2007; Pylro, 2007; Ramos, 2002; Sant´Ánna, 2007; Souza, 
2007). Menandro (2004) fez uma pesquisa na qual analisou as representações 
sociais da adolescência veiculadas por matérias de uma revista brasileira de ampla 
circulação. A autora encontrou vários resultados que demonstram um pensamento 
estereotipado sobre o adolescente, em especial identificando-o como alguém em 
momento de “crise”. 

Segundo Menandro (2004), adolescência é uma etapa de desenvolvimento 
que faz parte do ciclo vital. É uma construção sócio-histórica e, portanto, 
influenciada pelo complexo contexto social, cultural e histórico em que se 
manifesta. A puberdade, em geral, ocorre de forma concomitante com a 
adolescência, e as mudanças físicas e hormonais desse período afetam a 
autoimagem do indivíduo e sua forma de lidar com o entorno. Finalmente, a 
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autora considera que a adolescência não é um período particular de crise ou 
instabilidade de forma intrínseca. Ela afirma ainda que a adolescência é veiculada 
pela mídia como uma fase de crise e incerteza, caracterizada por um sentimento 
de dúvida e uma sensação de devir; uma etapa que seria marcada mais pelo valor 
da vida adulta que a ela se sucederá do que pelo valor como etapa do ciclo vital  
(Menandro, 2004).

Concordamos com a conceituação oferecida por Menandro (2004), e 
analisamos que, devido à veiculação de que a adolescência é uma fase de “porvires”, 
o adolescente é encorajado a fazer planos para o futuro. Nesse sentido, Bernardes e 
Scarparo (1997) afirmam que “(...) está em jogo o pressuposto de que fazer planos 
é uma tarefa adequada aos jovens, pois em nossa cultura a representação da 
juventude mostra-se em geral associada a um vir a ser, a possibilidades presentes 
e futuras concretizações.” (p. 68).

Uma vez mencionadas as concepções de moralidade e ética e, também, 
alguns aspectos referentes à adolescência, parece-nos restar finalizar a base teórica 
unindo os referidos conteúdos à possibilidade de o adolescente estabelecer projetos 
de vida. Para tanto, conceituaremos o projeto de vida conforme a concepção desse 
trabalho.

Conforme o mencionado anteriormente, a possibilidade do adolescente de 
estabelecer projetos advém em parte da possibilidade do pensamento formal 
abstrato, que, em geral, aparece de forma constituída por volta dos 11-12 
anos (Piaget & Inhelder, 1976). Nessa obra, são assinaladas as cinco principais 
características que diferenciam o pensamento infantil do pensamento adolescente: 
pensar sobre as possibilidades, pensar sobre hipóteses, pensar no futuro, pensar 
sobre idéias e tomar decisões. 

A reunião desses cinco aspectos permite que os jovens possam estabelecer 
projetos de vida, de acordo com Piaget e Inhelder (1976):

Um plano de vida é, em primeiro lugar, uma escala de valores 

que colocará alguns ideais como subordinados a outros e subordinará 

os valores meios aos [valores] fins considerados como permanentes. 

(...) Um plano de vida é de outro lado, uma afirmação de autonomia, 

e a autonomia moral enfim inteiramente conquistada pelo 

adolescente, que se considera igual aos adultos, é um outro aspecto 

afetivo essencial da personalidade nascente que se prepara para 

enfrentar a vida. (p. 260).

O projeto ou plano de vida pode ser, portanto, relacionado a alguns aspectos. 
Pode-se considerá-lo na perspectiva da adolescência e pode ser também traçada 
uma relação dos projetos com a moral e a ética. Ressaltamos que a autonomia 
moral, como proposta por Piaget (1932/1994), aponta para uma avaliação ética 
e moral das relações, qual seja considerar o outro e o bem comum, ou não, nos 
resultados das próprias ações no mundo.

Desse modo, o projeto de vida estaria relacionado às possibilidades do ser 
humano de lançar-se para além das circunstâncias factuais concretas do aqui/
agora. Esse enfoque vai ao encontro do pensamento piagetiano construtivista, 
visto que, de acordo com este teórico (Piaget, 1932/1994, 1964/2012), a criança 
e, por conseqüência o homem, tem papel de protagonista em sua trajetória de 
vida. O projeto de vida não é pensado, portanto, como um devir eterno, no qual 
o futuro é sempre o que interessa, e o presente nada mais é do que pleno de 
incertezas, desinteressante, pensado apenas como uma etapa anterior ao futuro 
que realmente importa. O conceito adotado nessa investigação está ligado à 
existência de uma concepção, por parte das pessoas, de que existe um futuro.

Não há maneira de negar que o projeto de vida deve estar atrelado, de alguma 

maneira, com a realidade vivida pelo ser social. Em seu livro denominado “Realidade 
Mental, Mundos Possíveis”, Bruner (1997) apresenta-nos a possibilidade de inferir 
que o homem sonha e quer, ou seja, projeta, aquilo que se faz presente em sua 
realidade, seja essa realidade física ou mental. 

Finalmente, parece-nos claro que esse estudo dos projetos de vida 
estabelecidos pelos adolescentes aborda em si a seguinte gama de temas: 
moralidade e ética, uma vez que escolhas e relações dizem respeito a valores 
e ideais que podem ser ou não morais e éticos; desenvolvimento, já que os 
participantes foram adolescentes; e, os próprios projetos, representações das 
imagens e possibilidades futuras na visão dos participantes.

MÉTODO

Participantes

Foram entrevistados 24 adolescentes, igualmente divididos em relação ao 
sexo e à classe social – média e baixa. Na ocasião da coleta, todos eram residentes 
na Região da Grande Vitória e encontravam-se na faixa etária de 15 a 20 anos de 
idade. Todos os participantes foram contatados por meio de indicação, e nenhum 
deles possuía conhecimento prévio da pesquisadora.

Instrumentos e procedimentos

Foi utilizado o método clínico proposto por Piaget (1926/s.d.), por meio 
de entrevista semiestruturada. Houve dois momentos distintos na estruturação 
da entrevista. No primeiro (Fase A), foi feita a caracterização dos adolescentes, 
com questões que buscaram levantar alguns dados do ponto de vista social e 
econômico dos participantes da pesquisa. O segundo, chamado de Fase B, foi 
composto da investigação a respeito de projetos de vida dos adolescentes. Nessa 
fase, ocoreu o levantamento dos dados trazidos pelos participantes a respeito de 
projetos de vida em geral, e foi solicitado aos adolescentes a justificativa de todas 
as respostas dadas.

Todas as entrevistas foram efetuadas individualmente e gravadas na íntegra, 
em ambiente cedido pelo participante – algumas realizadas no domicílio do 
adolescente, outras em ambiente público, como a Biblioteca da Universidade 
Federal do Espírito Santo. Remetemo-nos ao método clínico, que visa à intervenção 
sistemática do experimentador diante da conduta do sujeito (Delval, 2002). Após 
a realização das entrevistas, houve sua integral transcrição. Ressaltamos que foram 
seguidos todos os procedimentos éticos requeridos para pesquisa com seres 
humanos.

Tratamento dos dados

Os dados coletados nesta pesquisa foram analisados conforme a proposta de 
Delval (2002). A prioridade foi a análise qualitativa dos dados. Entretanto, julgamos 
importante a análise quantitativa de alguns deles, em termos percentuais.

Conforme mencionado anteriormente, para cada projeto de vida citado pelos 
participantes, foi questionada a razão pela qual dado projeto existia. As justificativas 
de cada um foram categorizadas, de modo a conceituar de que maneira houve (ou 
não) a inclusão de outras pessoas no estabelecimento dos projetos de vida.

A seguir serão apresentados os principais resultados encontrados.
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Resultados e Discussão 

Os participantes da pesquisa eram todos adolescentes entre 15 e 20 anos de 
idade e residentes na Grande Vitória. A maior parte dos participantes da classe 
média residia na capital do Estado (75%), enquanto, entre os participantes da 
classe baixa, o mesmo percentual (75%) residia no município da Serra. 

Os pais dos adolescentes de classe baixa apresentavam menor nível de 
escolaridade, o que pareceu influenciar na escolarização dos filhos: entre esses 
participantes, 25% possuíam ensino fundamental incompleto, e, entre os 
adolescentes que já atingiram o ensino médio, 75% apresentavam algum atraso 
na escolarização em relação à idade esperada para o ingresso nas séries de estudo 1  
(Brasil, 2009). De modo geral, as moças de classe baixa apresentam escolarização 
maior do que os rapazes. A relação do comprometimento na escolarização dos pais 
de classe baixa parece ser diretamente proporcional à baixa escolaridade dos filhos, 
e se dá na medida em que inicialmente esses pais encontravam-se em profissões 
que exigiam menor escolarização, o que lhes proporcionava menor remuneração 
provável e conseqüente menor reconhecimento social. 

Com relação aos participantes de classe média, por seu turno, os dados 
apresentam-se bem diferentes. Cerca de 12,5% estavam adiantados, e 87,5%, 
ou seja, a grande maioria, apresentava-se com seriação conforme o esperado. Os 
participantes de classe baixa estavam em sua maior parte (75%), frequentando 
escola pública, o que não ocorreu com nenhum participante de classe média. 
Entre os três participantes de classe baixa que frequentavam escola particular, um 
recebia bolsa de estudos paga pela chefe de sua mãe, e os outros dois trabalhavam 
para pagar seus estudos em escolas cuja mensalidade representava em média 
um quinto do valor das mensalidades das escolas particulares freqüentadas pelos 
adolescentes da classe média. 

A questão econômica parece ter influenciado na inserção dos participantes 
tanto em relação ao ensino regular quanto no que tange à sua atuação no mercado 
de trabalho. Dos 12 adolescentes que trabalhavam, nove eram da classe baixa, 
e todos contribuíam com a renda familiar. Os participantes da classe média que 
trabalhavam utilizavam sua renda para a compra de produtos de necessidades 
pessoais e para o lazer. É o caso de Celso 2, que afirma trabalhar “para ter o meu 
dinheiro, fazer meus ‘rocks’, poder ir a boates, barzinho com os amigos.” (Celso, 19 
anos). 

Assim, o adolescente de classe baixa parece ter dois desafios com relação 
à escolarização: de um lado, seus pais não apresentam escolaridade elevada, 
o que lhes diminui a possibilidade de boa remuneração, levando o adolescente 
a precocemente assumir o dever de trabalhar; de outro, o próprio trabalho do 
adolescente dificulta sua escolarização, uma vez que lhe resta um tempo reduzido 
para dedicar-se aos estudos. 

O sexo e a classe social parecem influenciar no estabelecimento de projetos de 
vida dos participantes. Ver-se-á que a situação atual dos adolescentes nos aspectos 
apontados influencia suas perspectivas para o futuro. Os dados mais consistentes e 
interessantes, resultantes dessas comparações, serão apresentados a seguir. Dessa 
forma, uma vez discutidos alguns aspectos da caracterização dos participantes, 
passemos para a apresentação dos projetos por eles enunciados.

Entre os 24 participantes da pesquisa, todos apresentaram projetos de vida, 
num total de 87 citações. Isso parece confirmar existir pensamento abstrato entre 
os adolescentes investigados e, conforme sinalizado por Piaget e Inhelder (1976), 

ser uma característica da adolescência a capacidade de projetar-se. Esses projetos 
foram analisados e categorias foram elaboradas. As definições da categorização e 
os resultados são: 1) Bens Materiais (n= 31 – 35,63%), que diz respeito aos 
projetos nos quais os participantes indicaram querer ter, comprar, adquirir ou 
ganhar bens de natureza material; 2) Relacionamentos Afetivos (n= 19 – 
21,84%), categoria na qual estão inseridos os projetos de manter relacionamentos 
afetivos com outrem cujo relacionamento já exista, ou ainda os projetos de iniciar 
relacionamento afetivo com outras pessoas; 3) Atividade Profissional (n= 16 
– 18,40%), que encerrou projetos no tocante a ter uma profissão, ou trabalhar 
em alguma função remunerada; 4) Formação Acadêmica (n= 9 – 10,35%), 
categoria que se refere aos projetos de manter ou iniciar estudos acadêmicos, seja 
no ensino médio, seja na graduação; e 5) Outros Projetos (n= 12 – 13,78%), 
que compreende os projetos que não foram possíveis de ser inseridos nas outras 
categorias e também não possibilitaram o estabelecimento de uma categoria que 
os abarcasse por proximidade de características. 

Dessa forma, investigamos se esses projetos de vida indicavam objetivos 
e metas exclusivamente pessoais, ou se haveria a inclusão de outras pessoas 
no estabelecimento dos referidos projetos. Para tanto, foi elaborado o Grau de 
Consideração do Outro (GCO), que possibilitou a classificação das justificativas 
dos projetos como Desconectadas ou Conectadas, conforme a inclusão de outras 
pessoas ou não no estabelecimento do projeto de vida e a forma pela qual tal 
inclusão se deu ou não.            

Assim, foi analisada não só a inclusão ou não de outrem no estabelecimento 
dos projetos, como também sua qualidade. Houve projetos que, em sua 
justificativa, ou não consideraram outras pessoas em seu estabelecimento, ou as 
consideraram de modo instrumentalizador, de maneira que a relação estabelecida 
não é de reciprocidade, mas de utilização de outrem como um meio para se 
atingir outro objetivo. Tais justificativas foram denominadas Desconectadas. 
Foram consideradas as seguintes subcategorias: Desconectada da sociedade (DS), 
que se refere às justificativas que apresentaram a menção de toda a sociedade 
de um modo instrumentalizador, de forma que a sociedade como um todo foi 
colocada como um meio para se atingir algo – assim, a dignidade, o respeito e a 
cooperação entre as pessoas não foi considerada; Desconectada de um grupo (DG), 
em que foram incluídas as justificativas onde um grupo específico de pessoas era 
considerado como um meio para se chegar a um fim; Desconectada de uma pessoa 
(DA), subcategoria destinada às justificativas que apresentaram desconexão com 
uma pessoa específica; e, finalmente, houve ainda aquelas que não consideraram 
nenhuma outra pessoa no estabelecimento do projeto de vida, baseando o projeto 
em recursos próprios; sem contar com outra coisa e/ou pessoa senão sua vontade. 
Neste caso, a subcategoria foi chamada Desconectada autocentrada (DA).                

Por sua vez, foram denominadas como Conectadas as justificativas de 
projetos que incluíram outras pessoas em papéis de protagonismo e participação 
no estabelecimento dos projetos. Houve a divisão em subcategorias: Conectada a 
uma pessoa (CP), que compreende as justificativas dos projetos que apontaram 
uma pessoa como figura central, protagonista para o seu estabelecimento; 
Conectada a um grupo  (CG), que encerra que incluíram grupos específicos, como 
a família, ou os filhos, ou ainda um grupo formado por outras pessoas em papéis 
centrais; e Conectada à sociedade (CS), que foi utilizada para as justificativas de 
projetos que incluíram em papéis de protagonismo ou de importância central toda 
a sociedade. Desse modo, um projeto de vida citado pelo participante poderia ter 
sua justificativa categorizada em sete níveis diferentes, no que concerne à inclusão 
de outras pessoas no estabelecimento do projeto.

1
 De acordo com o INEP (Brasil, 2009) a recomendação da relação idade versus seriação é a seguinte: 6 anos no 1º ano do ensino fundamental, 7 

anos no  2º. ano do ensino fundamental, e assim por diante. São considerados em situação de atraso escolar os alunos que possuem idade no 
mínimo 2 anos superior à idade recomendada para cada série.

2
 Em todas as citações das entrevistas temos o nome fictício dos entrevistados seguido das suas respectivas idades, entre parênteses. Visando facilitar 

a identificação das classes sociais dos participantes, os nomes iniciados com a letra A são de participantes da classe baixa e os nomes iniciados em C 
são de participantes da classe média.
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Conforme apresentado na Tabela 1, a maior parte dos projetos citados pelos 
participantes foi da categoria Bens Materiais, alcançando a marca de mais 
de um terço dos projetos de vida, do total de 87. A distribuição entre os sexos 
indicou uma pequena diferença de escore entre homens e mulheres: as respostas 
femininas representaram 58,07% do total.  Esse dado parece ter relação com a 
entrada mais marcante da mulher no mercado de trabalho, ocorrida no início 
dos anos 80, e com a maior escolarização das mulheres – e consequentes novas 
possibilidades de trajetos de vida (Dessen & Júnior, 2005).  Isso parece apontar 
para o estabelecimento de novos papéis para a mulher, não apenas “casar-se e ter 
filhos”, como ocorria até três ou quatro décadas atrás. Assim, as mulheres passaram 
a ter direito e acesso a outros bens que não apenas os voltados para a manutenção 
do lar, como eletrodomésticos e utensílios de cozinha.

No que se refere às classes sociais, o resultado encontrado demonstra que 
58,04% dos projetos de Bens Materiais foram enunciados pela classe média. 
Isso parece estar ligado às reais possibilidades dessa população em adquirir tais 
bens. Os participantes da classe média possuem de fato um poder aquisitivo maior, 
o que lhes permitiria intencionar possuí-los de forma mais ampla. No entanto, é 
interessante notar que, entre a classe baixa, as mulheres apresentaram um número 
de citações maior do que os homens: de um total de 13 feitas pelos participantes 
dessa classe, apenas três foram feitas por homens, o que não aconteceu na classe 
média. Conforme mencionado anteriormente, a escolaridade das participantes 
da classe baixa era maior do que dos participantes da mesma classe do sexo 
masculino. Tal escolarização maior poderia ter influenciado um possível aumento 
das perspectivas de futuro, o que pode ter significado, neste estudo, um número 
maior de citações de projetos de Bens Materiais por parte das participantes de 
classe baixa, se comparadas com as citações feitas pelos rapazes da referida classe 
social.

Conforme pode ser observado na Tabela 1, com relação às justificativas dos 
projetos de Bens Materiais, o GCO dessa categoria de projetos foi, em sua maioria, 
Desconectada, restando apenas 32,3% das justificativas que foram consideradas 
como Conectadas. Os resultados da análise do GCO das justificativas dos projetos 
de Bens Materiais claramente influenciaram o resultado geral da categorização 
conforme GCO. Essa categoria foi a mais citada e, assim, a maior parte das suas 
justificativas apresentarem GCO Desconectada acentuou a característica de não 
consideração de outrem no estabelecimento dos projetos de vida dos participantes 
dessa pesquisa. Esse resultado era esperado. Conforme apontam La Taille e Menin 
(2009), vivemos hoje em um mundo no qual “ter” é mais relevante é vantajoso do 
que “ser”. Isso aponta para um aumento no estabelecimento de projetos que trarão 
um maior reconhecimento social, ou seja, “ter”, possuir bens materiais.

 Finalmente, os projetos dessa categoria apresentam-se com GCO da 
justificativa majoritariamente Desconectada Autocentrada (16), o que indica o 
estabelecimento de projetos principalmente levando em conta nenhuma outra 
pessoa, buscando prioritariamente a satisfação pessoal. Entre as classificações das 
justificativas dos 31 projetos citados, com relação ao GCO, seis foram Conectada 
a um grupo; quatro, Conectada à sociedade; e igual número, Desconectada da 
sociedade. Apenas uma justificativa foi inserida na subcategoria Desconectada de 
um grupo. 

Frisamos que o fato de ter um projeto de Bens Materiais não aponta 
necessariamente para uma lógica do “ter” em detrimento do “ser”. O que se 
estabeleceu como mais importante para essa análise foram os motivos que 
basearam o estabelecimento do projeto de Bens Materiais. Um exemplo disso 
é o fragmento da entrevista de Atirson, 17 anos, que deseja uma casa, pois “a 
parede está furada lá em casa. Está enchendo de bicho, carrapato, na casa. Meus 
irmãos até ficaram doentes. Ao menos uma casa sem carrapato”. Assim, o projeto 
de Atirson é claramente voltado para o bem-estar de sua família, demonstrando 
grande preocupação com outrem. 

O depoimento de Atirson aponta para a necessidade da melhoria de vida. 
Deve-se considerar que não só o dinheiro e os bens materiais em geral concorrem 
para a promoção de uma melhor qualidade de vida. Ainda assim, a utilização 
dos Bens Materiais para proporcionar bem-estar a outrem – ou considerando 
outrem como importante para estabelecer um projeto dessa natureza – dependeria 
da existência de vínculos que justificassem essa inclusão.

 A seguir, a análise dos dados referentes aos projetos de Relacionamentos 
Afetivos. Os referidos foram a segunda categoria mais citada, com 19 ocorrências. 
Ambos os sexos e ambas as classes sociais apresentaram projetos dessa natureza.

Pode parecer inesperado que projetos dessa categoria possam ter justificativa 
Desconectada, no entanto, um olhar mais atento às relações estabelecidas hoje 
facilmente identificará ocorrência de relações de conveniência, de instrumentação 
de outrem, e outras pautadas no amor e na reciprocidade entre os pares. 

César, 20 anos, apresenta um projeto com justificativa categorizada 
Desconectada, subcategoria Desconectada de um grupo, como indica o trecho a 
seguir. 

Pesquisadora: Você comentou também de ficar próximo 

dos seus pais. Isso é um projeto, você continuar próximo dos 

seus pais?

César: É um projeto. Porque meus pais são as pessoas que mais 

amo. Minhas irmãs, gosto muito. Porque não teria sentido ficar longe 

deles, porque passei meus 20 anos do lado deles. Meus pais fazem 

tudo que eu quero, sempre fizeram. Por exemplo, se eu conseguisse um 

emprego fora do Estado, seria, seria meio antemão (sic)... Antemão 

não, lógico que não seria antemão, mas seria bom eu conseguir uma 

coisa, uma casa perto dos meus pais, um emprego perto dos meus 

pais, por que eles são, como se diz ‘a razão do meu viver’.  Eles me 

amam e fazem sempre o que eu quero. (César, 20 anos).

O trecho indica possibilidades bastante amplas para se justificar porque 
manter uma relação afetiva com alguém. Novas pesquisas devem aprofundar os 
estudos nessas áreas, uma vez que a vinculação afetiva, como se sabe, garante 
a sobrevivência do homem, e, com as variadas novas formas de comunicação, 
relacionamento e interação, outras possibilidades de vinculação parecem estar 
surgindo (Pylro, 2007).

No âmbito prático, cotidiano, as Atividades Profissionais são, de certa 
forma, a garantia da sobrevivência. Sobre os projetos dessa categoria, os dados 
são os seguintes: houve um total de 16 citações, com destaque para as mulheres 
de classe média, responsáveis por 37,5% (6) do total de projetos enumerados. 
Isso parece reforçar o fato já citado de que as mulheres passam por um momento 
de transformação dos papéis a serem exercidos na sociedade, surgindo, portanto, 
preocupações e possibilidades de desempenhar novas funções, novas atividades, 
e ocupar novos espaços. Assim, a questão das conquistas e do desenvolvimento 
alavancados pela atividade profissional tornou-se bastante presente, e apareceu 
nessa pesquisa como dado relevante. 

Na sociedade de consumo, em que posses influenciam relações e a atividade 
remunerada não se configura necessariamente como uma planejada e projetada, 
as citações de projetos de Atividades Profissionais apontam para uma forte 
preocupação dos adolescentes com sua inserção no mercado. Metade dos projetos 
dessa categoria relacionou-se com profissões específicas e de nível superior, 
e a análise das justificativas demonstra um resultado de 43,7% de respostas 
Desconectadas, contra 56,3% Conectadas. Esse dado torna-se mais interessante 
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se analisado em conjunto com os dados da próxima categoria: Formação 
Acadêmica. Estes foram os menos citados, com um total de apenas nove 
enunciações, sendo os homens os responsáveis por seis das citações. 

De modo geral, não parece haver ligação, na visão dos participantes, entre 
estudar e trabalhar em uma profissão específica, uma vez que aqueles que 
apresentaram projetos de seguir uma profissão, não citaram estudar como uma 
condição para profissionalizar-se. Na verdade, nem mesmo apresentaram projetos 
de fazer curso superior. Encontramos, portanto, uma aparente desvalorização do 
conhecimento, fato esse demonstrado no trecho de entrevista a seguir. 

(...) eu não vou pagar as contas estudando. Eu sei que, se 

estudar, eu posso ter uma vida melhor, mas estudar, sozinho, não 

paga a conta, o que paga a conta é trabalhar. E a gente quer muito 

estudar, mas tem que olhar a realidade de que a gente precisa 

sobreviver: comida, gás, luz... (Ângela, 16 anos).

O trecho demonstra o dilema que parece ser vivido pelo adolescente brasileiro 
de classe baixa que quer estudar. A necessidade premente da sobrevivência parece 
sobrepujar o sonho de alcançar uma formação acadêmica de maior nível.

Com relação à categorização das justificativas dos projetos dessa categoria, 
apenas a classe baixa apresentou justificativas Conectadas. sendo que a maior 
parte dos projetos teve justificativa Desconectada: 66,67% (6) do total. Assim, não 
só o conhecimento parece encerrar pouco valor em si mesmo, como a maior parte 
dos projetos dessa categoria não inclui outrem em seu estabelecimento. 

Finalmente com relação à categoria Outros Projetos, os dados encontrados 
são os seguintes: houve um total de 12 menções de projetos. Esse número 
significou 13,8% do total dos 87 projetos citados. As mulheres mencionaram um 
maior número de projetos que os homens, sendo responsáveis por sete citações 
entre as 12 registradas. Contudo, embora com relação ao sexo a diferenciação 
tenha ficado pequena, com relação à classe social houve uma desigualdade mais 
marcante: 66,7% dos projetos foram menções da classe baixa, apontando uma 
desigualdade maior. 

Fizeram parte dessa categoria projetos de naturezas distintas, que não 
permitiram sua inclusão em nenhuma das categorias específicas anteriormente 
mencionadas. Foram eles viajar, dar condições melhores para a mãe, sobreviver, 
possuir viveiro aquático, ter aceitação social, ser missionário, ter filhos adotivos, e 
proporcionar bem-estar espiritual para a família.  É bastante interessante o fato de 
que a maior parte desses projetos – nove de um total de 12 citações –, apresentou 
GCO da justificativa como Conectada. 

Foi possível constatar na presente pesquisa que, ao contrário do que parece ser 
o pensamento do senso comum sobre os adolescentes, eles possuem preocupações 
sobre suas vidas, percepções sobre o mundo em que estão inseridos e projetos para 
seus futuros. Os resultados gerais mostram que há um grande número de projetos, 
e vários apontam para preocupações com pessoas, grupos, e com a sociedade 
como um todo, indicando que os adolescentes observam sua inserção nos grupos, 
e entendem sua importância dentro de cada um deles. Isso foi demonstrado pelos 
variados Graus de Conexão apresentados em seus projetos. Esses e outros aspectos 
serão agora mencionados nas Considerações Finais. 

Considerações Finais

Esta pesquisa não teve intenção de encerrar as discussões sobre adolescentes, 
moral, ética ou projetos de vida, visto que são temas inesgotáveis pelo interesse 
que despertam e pela vastidão de seus conteúdos. Assim, apresentaremos de 

forma breve a síntese dos resultados encontrados, que nos pareceram mais 
relevantes e que apontam para as necessidades de futuras pesquisas.

Todos os adolescentes participantes apresentaram, em maior ou menor 
número, projetos de vida. A amplitude de respostas encontradas – 87 projetos e 
87 justificativas –, analisadas em cinco e sete categorias, respectivamente, indica 
uma diversidade de projetos, sonhos, metas e formas de articulações de projetos. 
A diversidade da sociedade brasileira (etnias, culturas, desigualdades) pode ter 
influenciado no aparecimento de tantas possibilidades. 

Parece ter ficado claro, com a categorização das justificativas com relação ao 
GCO, que os projetos de vida são temas importantes à psicologia da moralidade, 
uma vez que dizem respeito ao hoje, ao amanhã e aos lugares reservados a cada 
um de nós nesse processo. La Taille e Menin (2009) afirmam que é provável que 
passemos por transformações nos valores ou na forma como os vemos e com eles 
lidamos. 

Nessa pesquisa, verificamos que os adolescentes participantes querem um 
futuro, estabelecem projetos da forma que acreditam ser a melhor para si ou 
para aqueles a quem amam. Suas crenças parecem sofrer influências dos valores 
vigentes nessa sociedade. 

Se outros estudos forem feitos nessa área, investigando de forma mais 
ampla as motivações, os valores, e os próprios projetos de vida na infância, na 
adolescência, na idade adulta e na velhice, poderemos almejar meios para a 
construção de uma sociedade em que os projetos de vida de cada um possam não 
significar a desconexão com outros seres humanos. 
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S E Ç Ã O  1  |  A r t i g o s

SEXUALIDADE FEMININA:  
HERANÇA DE MÃE PARA FILHA

FEMALE SEXUALITY:  
HERITAGE FROM MOTHER TO DAUGHTER

RESUMO: Para a Psicanálise, não se nasce homem 
ou mulher, masculino ou feminino, mas torna-se tal. 
A anatomina não é o destino que delimita o sexo e o 
gênero do indivíduo; o processo de tornar-se homem ou 
mulher encontra-se estreitamente ligado às questões 
identificatórias, e a investimentos libidinais nas relações de 
objeto. O presente artigo tem como objetivo realizar uma 
síntese, baseada em pressupostos teóricos freudianos e 
de outros autores contemporâneos, sobre a constituição 
da sexualidade feminina. Freud (1931) aponta para a 
importância do primeiro e principal vínculo amoroso da 
menina – a mãe –, que, nesse momento pré-edípico, é 
quem ela tenta seduzir. Para que a menina possa ascender 
ao feminino, faz-se necessário que abandone esse vínculo 
inicial com a mãe e dirija seus investimentos amorosos à 
figura paterna. A relação inicial entre mãe e filha quebra-se 
por uma série de decepções que a segunda sofre, que vão 
desde o desmame até a confrontação com o complexo de 
castração. A menina culpa a mãe por não ter lhe dado o 
falo, e volta-se para a figura do pai – possuidor do falo. A 
decepção com a masculinidade imaginária lança a menina 
na posição feminina, que ela constrói identificando-se à 
mãe. O desligamento da relação entre a menina e sua mãe é 
fundamental não só para que aquela se torne mulher, como 
também para que se torne sujeito, conquistando contornos 
independentes desta que lhe deu a vida. Por fim, conclui-se 
sobre a importância de um entendimento das relações pré-
edípicas da pequena garotinha, que, caso encaminhadas 
de forma satisfatória, poderão posteriormente possibilitar 
a ascensão à sexualidade feminina, bem como ao estatuto 
de sujeito.

Palavras-chave: Sexualidade feminina; Pré-edípico; Complexo de Édipo; 
Castração; Objeto

ABSTRACT: According to psychoanalysis, people are not 
born man or woman, male or female, but they become. The 
anatomy is not a fate that delimits the sex and the gender of 
the individual. The process of becoming man or woman is 
closely connected to identification matters and to the way the 
person does their own libidinal investments in their pre-edipic 
and edipic objects relation. This article does a synthesis based 
on Freudian and other contemporary authors assumptions 
about female sexuality constitution. Freud (1931) points to the 
relevance of the first and most important amorous bond of the 
little girl, the one she has with her mother. At this pre-edipic 
first moment the girl wants to seduce her mother in the same 
way that she wants to seduce her father during the Oedipal 
complex. For the girl to grow into the feminine it is necessary 
that she lives this initial bond with her mother and drives her 
libidinal investments to her father. There is a change of amorous 
object from the mother to the father and there is also a change 
in the sexual position, from masculine to feminine. The initial 
relation between mother and daughter breaks because of 
the several disappointments that the girl suffers since the 
weaning up to the castration complex. The girl blames her 
mother for not having given her the phallus and goes to the 
father, the phallus owner. The girl believes the father is the only 
one that can give her the phallus/child. The deception with 
the imaginary masculinity associated with the  passivity that 
she experiments from the period of  identification with her 
mother take the girl go to the feminine position and all that 
builds the femininity. The end of the relation between mother 
and daughter is important for the girl to be able to become a 
woman as well as to become a subject, different from that who 
brought her into life. This article concludes the importance of 
the comprehension of the pre-edipic relation of the little girl 
as if such relation goes well might lead  the girl into female 
sexuality, and also to become a subject.

Keywords: Female sexuality; Pre-edipic; Oedipus complex; Castration; Object
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Parte I:

De Onde Surge a Sexualidade Feminina?

Freud, em 1933, realizou uma conferência intitulada “A Feminilidade”. Nela, 
afirma algo de extrema importância para concebermos o tema da sexualidade: a 
anatomia não é destino. Diz que o que constitui o feminino, ou o masculino, foge 
ao alcance da anatomia. Se tentarmos atribuir uma característica à feminilidade, 
seria a passividade; e à masculinidade, a atividade. Contudo, Freud, nesta mesma 
conferência, ressalta que, muitas vezes, mulheres têm atitudes ativas, quando 
precisam assumir os cuidados com seus bebês, por exemplo; e os homens, 
muitas vezes, assumem um papel passivo. Sendo assim, podemos pensar que 
nem a anatomia, e nem atividade e passividade são suficientes para constituir a 
sexualidade. Então, o que faz com que uma pessoa que nasça do sexo feminino 
alcance a sexualidade feminina?

Freud (1933/1996) declara que podemos começar a procurar essa resposta na 
relação da menina com sua mãe. O autor afirma ser sabido que, na fase pré-edípica, 
a menina tem uma forte vinculação com a mãe; o que parecia ser desconhecido era 
a intensa natureza dessa vinculação, que, por ser tão rica e duradoura, pode deixar 
atrás de si possibilidades de fixações e disposições. Sobre a natureza das relações 
libidinais da menina para com sua mãe, Freud fala:

De vez que persistem através de todas as três fases da 

sexualidade infantil, também assumem as características das 

diversas fases e se expressam por desejos orais, sádico-anais e fálicos. 

Esses desejos representam impulsos ativos e também passivos; se 

os relacionarmos à diferenciação dos sexos que vai surgir depois – 

embora devemos evitar de fazê-lo, até onde for possível –, podemos 

chamá-los e masculino e feminino. (p. 120) 

Alonso (2008) acrescenta a seguinte ideia:

No início, a mãe cumpre várias funções: vitaliza a criança, em 

cada cuidado, em cada satisfação de uma necessidade lhe permite 

viver, mas também lhe permite que a vida pulse, implanta pulsão. 

Mas a mãe é também um agente narcisante: amando seus filhos e 

suas manifestações vitais, produz uma confirmação narcísica e é um 

agente sedutor porque inclui a sexualidade. (p. 237) 

Assim como há, na menina, a fantasia de ser seduzida pelo pai durante o 
complexo de Édipo, há a fantasia pré-edípica de ser seduzida pela mãe. Contudo, 
para ascender ao feminino e poder alcançar um dia a sexualidade feminina, esse 
vínculo com a mãe necessita ser desfeito, para abrir a possibilidade de vinculação 
da menina ao pai, que se tornará, então, seu novo objeto de amor. Mas o que faz 
com que a menina desfaça esse vínculo tão intenso com sua mãe?

Conforme Freud (19933/1996), a menina passa por uma série de decepções 
com sua mãe: a perda do seio, muitas vezes o nascimento de um novo irmão – o 
qual, então, passa a ocupar o lugar privilegiado da amamentação –, as proibições 
maternas referentes à atividade prazerosa com os genitais (atividade esta que, 
afinal de contas, a própria mãe iniciará na pequena menina), mas principalmente a 
responsabilização da mãe pela falta de um pênis; a garota culpa a mãe por ter sido 
colocada nesse lugar de desvantagem. Por fim, Freud acrescenta que esse vínculo 
pode sucumbir simplesmente por ser o primeiro vínculo de amor da menina.  

Uma poderosa tendência à agressividade está sempre presente 

ao lado de um amor intenso, e, quanto mais profundamente uma 

criança ama seu objeto, mais sensível se torna aos desapontamentos 

e frustrações provenientes desse objeto; e, no final, o amor deve 

sucumbir à hostilidade acumulada. (p. 124) 

Alonso (2011) afirma ser a hostilidade da filha em relação à mãe um motor 
fundamental no desenvolvimento da feminilidade. Esta hostilidade se deve à 
insaciabilidade da libido, ao ciúme e à descoberta da castração dela própria e da 
mãe. Quando a menina se reconhece igual à mãe na falta, não querendo ser como 
ela, distancia-se, dirigindo-se ao pai. Tal afastamento é fundamental à constituição 
do feminino. O surgimento da inveja do pênis é testemunho da força da ligação 
com a mãe, bem como da força da quebra desta ligação. Este momento é de grande 
importância como organizador no desenvolvimento em direção ao feminino.  

Sabemos, então, que a menina entra no complexo de Édipo, rompe esse 
vínculo inicial com a mãe e dirige suas atenções à figura do pai, por essa série de 
decepções que sofre em relação à figura materna. Ela deseja que o pai que lhe dê 
o tão desejado falo – que a mãe não foi capaz de dar-lhe. De acordo com Freud 
(1933/1996), a situação feminina só se estabelece de fato quando o desejo por um 
pênis for substituído pelo desejo de um bebê. 

Kehl (1998) faz uma interpretação da posição da mulher na obra de Freud. 
De acordo com a autora, Freud acredita ser a decepção com a masculinidade 
imaginária que lança a menina na posição feminina, associada à passividade que 
ela constrói identificando-se à mãe, e que constitui a feminilidade. Esta revela 
não uma desistência, mas apenas um adiamento da posse fálica; é um truque, 
um sacrifício temporário oferecido pela mulher ao homem em troca de um único 
interesse verdadeiro, o filho-falo. Pois a menina, na ausência da principal força 
motivadora do recalque no complexo de Édipo, a angústia de castração, parte do 
fato consumado de sua falha anatômica para nunca abandonar por completo suas 
pretensões incestuosas. Pode-se pensar, então, que o complexo de castração tem o 
efeito de inibir a masculinidade e estimular a feminilidade. 

Contudo, para que tudo isso ocorra, para que a menina possa então voltar-
se da figura materna para a paterna e trilhar seu caminho rumo à sexualidade 
feminina, é necessário que a mãe abra espaço para que esse intenso vínculo inicial 
se desfaça, e a menina se vá, rumo ao pai, bem como é importante que haja uma 
figura paterna pronta para recebê-la e dar suporte à pequena garotinha nessa 
difícil empreitada de se constituir mulher. No entanto, não é sempre assim que 
as coisas ocorrem. 

O fato de existirem uma mãe e uma filha não quer afirmar que existam duas 
mulheres. A feminilidade da mulher situa-se entre a filha e a mãe, não em uma 
nem em outra. Isso constitui uma questão: como, de uma mãe e uma filha, pode 
emergir uma mulher? (Alonso, 2011, p. 335)

Parte II: A Relação da Menina com sua Mãe

Freud (1931/1996), em seu texto Sexualidade Feminina, comenta que, no 
complexo de Édipo feminino, assim como no masculino, o primeiro objeto de amor 
é a mãe. Durante essa fase, o pai não é nada mais do que um rival, causador de 
problemas. A criança tem, então, que trocar o objeto original pelo pai. 

Segundo Freud (1931/1996), a sexualidade da mulher é dividida em duas 
etapas: uma predominantemente masculina, na qual o objeto de amor da menina 
é a mãe, e sua principal zona genital é o clitóris (órgão análogo ao pênis); e outra 
predominantemente feminina, na qual a menina volta seu amor ao pai e sua 
atenção à vagina. Há, portanto, uma troca de objeto de amor, bem como uma 
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troca de zona erógena. Sendo assim, uma mudança em seu próprio sexo, de uma 
sexualidade masculina para uma feminina, é correspondente a uma mudança de 
sexo do seu objeto, mulher/mãe para homem/pai. 

O que possibilita que essa mudança ocorra é que a menina reconhece o fato 
de sua castração, assim como reconhece a castração da mãe, sente-se e percebe 
seu sexo como inferior, e volta-se ao pai – fálico – o único que pode lhe dar um 
falo.   

Conforme Kehl (1998), Freud afirma que a separação da mãe constitui 
mais do que uma mudança de objeto amoroso; é a própria sexualidade que se 
transforma de masculina em feminina quando a menina, identificada agora com 
sua mãe, volta seu amor para o pai. Contudo, o desligamento da relação entre a 
menina e sua mãe é fundamental não só para que aquela se torne mulher, como 
também para que se torne sujeito, conquistando contornos independentes desta 
mãe que lhe deu a vida e com a qual é impossível seguir misturada. 

Rejani (2008) apresenta a ideia de Freud, sobre a mudança da menina em 
direção ao pai, da seguinte maneira:

Na volta para o pai, abre-se o caminho de acesso à feminilidade, 

caminho este que  poderá ter três diferentes bifurcações – a saída 

pela histeria, a saída pelo complexo de masculinidade e a saída para 

a verdadeira feminilidade, ou seja, a aceitação da falta constitutiva do 

sexo feminino. Para Freud, a escolha de qualquer um destes caminhos 

dependerá de como a menina elaborou sua castração. A inveja do 

pênis constituiu-se em um dos pilares centrais de sua teoria a respeito 

do feminino. O desejo da mulher em ter um órgão masculino ficará 

catexizado no desejo de ter um homem e, posteriormente, um filho. 

(p. 221-222)

Alonso (2011), fazendo uma alusão ao texto freudiano, corrobora esta ideia, 
alegando:

Em 1925, Freud colocara o feminino como uma das saídas do 

complexo de castração. 

Um dos caminhos que se abrem quando a menina é confrontada 

pela percepção da diferença existente entre o seu genital e o do 

menino. Frente a isso, diz o autor, o caminho se ramifica em três 

alternativas: a menina inibe toda a sua sexualidade (saída neurótica); 

nega-se a reconhecer a diferença e reafirma a falicidade (caminho 

homossexual); opta pela via de desejar um pênis, inclinando-se em 

direção ao pai e realizando, por meio de equivalências simbólicas, um 

deslizamento da libido do pênis para o filho que gostaria de receber 

do pai (saída feminina). No contexto edípico, então, o feminino está 

colocado como uma saída para o complexo de castração. (p. 328-

329)

Segundo Freud (1931), a mãe é o “primeiro grande sedutor”. Rejani (2008) 
utiliza essa ideia ao expressar que ao manipular o corpo de seu filho, a mãe 
desperta um grande número de excitações e sensações prazerosas e desprazerosas, 
as quais contribuirão para a definição das zonas erógenas na criança. Sendo assim, 
para a menina, assim como para o menino, a mãe é o primeiro e mais forte objeto 
de amor. A mãe busca no filho sua completude narcísica, transformando-o em 
substituto fálico da falta imaginária, representada pela castração, mas, em algum 

momento, deve promover uma separação, consolidada pela intervenção paterna. 

A mãe pode, ou não, abrir espaço para que o pai entre, quebre essa ilusão 
de completude da dupla mãe e filha, marque a falta do falo, e seja percebido 
como agente castrador, o que possibilita que a menina se ressinta com a mãe 
por um momento e volte seu interesse libidinal à figura paterna. Desta forma, 
futuramente, ela poderá voltar-se novamente para a mãe, por medo da perda do 
amor desta; porém, não mais só como objeto de amor, como também como objeto 
de identificação do feminino. 

McDougall (1987) traz a ideia de que a relação da menina com sua mãe é 
marcada por um “profundo vínculo homoerótico”. Há uma grande importância 
nas comunicações corporais e verbais entre a dupla, afinal, as representações 
inconscientes que a menina terá de seu corpo e sua zona genital estarão ligadas 
à forma como a mãe investiu libidinalmente o corpo da filha, bem como à forma 
com que a própria mãe lida com seu corpo e sua sexualidade. A autora afirma 
que a vida amorosa da mulher encontra suas premissas nessas primeiras relações 
objetais, pois o investimento libidinal do pai na menina, o que é fundamental para 
o desenvolvimento da sexualidade da última, pode ser facilitado ou dificultado 
pela maneira com que a mãe lhe apresenta o pai, e os homens em geral.  

Caso a menina consiga dirigir-se ao pai como objeto de amor, poderá, mais 
tarde, voltar-se à mãe, buscando uma identificação com o feminino. Afinal, esta, 
cujo corpo é semelhante ao seu, poderá lhe apresentar uma imagem do feminino, 
imagem que dependerá da maneira como a mãe elaborou o seu próprio complexo 
de castração, o qual é fator fundamental para a constituição da feminilidade. 

Conforme Rejani (2008), na relação com o filho homem, a mãe tem o falo, 
encontra sua completude narcísica. Na relação com a filha mulher, as coisas se 
passam de um modo diferente. A satisfação e a identificação narcísica misturam-
se; a filha, ao mesmo tempo que proporciona satisfação à mãe, também a interroga 
como mulher, marcando-lhe a falta, o que é favorecido pela identidade anatômica. 
A menina confronta a mãe com a castração. Caso a mãe tenha podido vivenciar 
a problemática de sua própria castração de uma forma amena, sem grandes 
complicações, poderá transmitir a feminilidade para sua filha. Caso contrário, se a 
mãe reluta em aceitar sua própria castração, o contato com o corpo da filha se torna 
angustiante, pois comprova a questão da castração, e a transmissão do que é ser 
mulher poderá ficar prejudicada.   

Quando a figura feminina da filha marca a castração em uma mãe que reluta 
em aceitá-la, a filha pode não perceber a si mesma como objeto de desejo da 
mãe, pois acredita não corresponder ao ideal narcísico desta; não se sente a filha 
perfeita, o falo que poderia ser oferecido à mãe e completá-la enquanto mulher. 
Mãe e filha ressentem-se uma com a outra: a primeira, pois a figura da filha lhe 
marca a castração; a segunda, pois, além de ser castrada – fato que atribui à mãe, 
culpabilizando-a –, não consegue ser o falo, o objeto de desejo desta que lhe deu 
a vida. 

Tudo isso resulta em uma relação marcada por forte ambivalência e 
hostilidade. A filha fica presa à mãe, não pode abandoná-la e ascender ao 
feminino, ou porque é o falo da mãe – e separar-se desta quebraria a ilusão de 
completude da dupla –, ou porque nunca é vista como tal, nunca é digna de ser 
o objeto de amor e investimento materno que completa a mãe. Pela falta ou pelo 
excesso, o feminino não acontece.  

Para McDougall (1987), quando a menina não encontra o olhar de aprovação 
da mãe, pode buscar sua imagem no espelho dos outros, pois lhe falta um objeto 
interno que sustente uma representação narcísica estável de seu corpo e seu sexo. 
Busca nos outros um olhar que lhe proporcione uma confirmação narcísica, mas 
acaba decepcionada, por acreditar que todos, assim como a mãe, só enxergam a 
falta, suas imperfeições, justamente aquilo que gostaria de ocultar.   

Alonso (2008) afirma que a mãe precisa fazer de seu filho um semelhante, mas 
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diferente dela, um outro ser humano; reconhecer a alteridade do filho. Esse processo 
é difícil para os filhos de ambos os sexos, mas certamente a situação adquire uma 
complexidade maior quando se trata da filha. A semelhança dos corpos em seu 
sexo favorece que as mães coloquem as filhas em continuidade com elas próprias, 
convertendo-as em bengalas narcísicas ou identitárias, favorecendo relações de 
espelho e projeções narcísicas. 

Esta autora ainda acrescenta a ideia de duas formas de dominação maternas. Uma 
na qual a exclusão paterna faz com que mãe e filha formem uma dupla inseparável; a 
mãe efetua uma projeção de seu narcisismo na menina, fazendo-a preencher a falta 
do “ser” materno, encarregada de realizar com perfeição tudo o que a mãe não pôde. 
Outra, em que há o estabelecimento de uma fusionalidade erotizada, pela qual a filha 
passa a ocupar o lugar do pai faltante ou falho, tendo que preencher a falta do “ter” do 
vínculo conjugal insatisfatório.  

Essas mães amam apenas a idealização delas mesmas, projetada nas filhas, 
as quais, juntamente com o marido, ocupam um lugar secundário. A menina não 
reconhecida em sua alteridade, enquanto sujeito protagonista de suas próprias 
realizações e senhora de seus próprios desejos, fica a mercê do desejo materno, que 
nunca pode ser satisfeito. Vive para satisfazer a demanda narcisista de sua mãe. Isso 
gera uma baixa autoestima e um desvalor de si. O que está em jogo aqui é a falta 
de uma triangulação, a exclusão de um terceiro, o qual possibilitaria – caso pudesse 
exercer sua função sobre a dupla inicial – que este vínculo narcisista entre mãe e filha 
se desfizesse.  

A mãe capaz de reconhecer sua filha como sujeito, alheio a si própria, abre espaço 
para o desejo da menina, suporta as frustrações desta e a deixa seguir seu rumo em 
direção ao pai. Tem a tranquila certeza de que o vínculo de amor e ternura que as une 
fará com que a criança, mais cedo ou mais tarde, volte a si. Desta vez, não voltará mais 
como objeto de desejo ou vínculo fusional, mas com a admiração de quem se identifica 
com a mãe para aprender a ser mulher e ascender ao feminino. Para a menina, a mãe 
não é apenas objeto de amor; é também identificação de gênero e ideal narcisista. 
Justamente por ser um objeto de amor, a menina pode identificar-se com ela.

A menina identifica-se com a mãe, enquanto mulher, muito antes da descoberta 
anatômica dos sexos. Alonso (2008) ressalta:

(...) atribuições dirigidas a cada um dos gêneros vão sendo 

incluídas na elaboração do ideal do ego, marcando os lugares de 

valoração para o homem ou a mulher. A menina, identificada com a 

mãe, vai reconhecendo que é uma menina mulher igual a ela, e vai se 

identificando com as atribuições que correspondem às mulheres. Tudo 

isso antes de reconhecer a diferença dos sexos. Faz-se uma menina em 

identificação com a mãe no lugar do modelo. (p. 240)   

A mãe, aquela que inaugura os cuidados corporais, que cuida, que seduz, que 
amamenta, é o primeiro e mais importante objeto de amor para a menina. Caso 
esta mãe esteja bem resolvida com seus próprios conteúdos sexuais, é ela também 
quem interdita, quem proíbe, quem castra, quem inaugura a angústia de castração; 
é ela quem dá lugar ao pai, terceiro e castrador, para que ele possa auxiliá-la na difícil 
tarefa de quebrar esse vínculo simbiótico inicial entre ela e sua filha – vista como 
continuação dela, em carne e em ideal narcísico – e, por fim, a mãe também é aquela 
que a ensina a ser mulher, apresenta o que há de feminino no universo, serve como 
modelo identificatório para que a sexualidade feminina possa florescer. 

Mãe – de amante a modelo; de objeto de desejo a objeto de amor e de 
identificação; de unificação à dupla; de simbiose à alteridade. Filha – de assujeitada a 
sujeito; de amante apaixonada à rival; de rival à admiradora; de aprendiz à mulher; de 
castrada ao feminino. 

Considerações Finais

Ao final deste trabalho, é possível pensar a importância de estudar as questões 
referentes à sexualidade dos indivíduos, não apenas em seu caráter universal, como 
também em suas peculiaridades, que a delimitam como sexualidade feminina ou 
masculina. 

Durante anos, a sexualidade feminina foi negligenciada, sendo considerada um 
privilégio masculino. A Psicanálise, através de seus estudos iniciais com pacientes 
histéricas, lança luz sobre a existência e a importância da expressão da sexualidade 
feminina, até então extremamente reprimida pelas culturas patriarcais vigentes.   

Freud, mesmo sendo um homem conservador pertencente à cultura e 
influenciado pelos costumes da era vitoriana, conseguiu ouvir o que os sintomas 
histéricos denunciavam: a importância, para a vida psíquica, da temática e das 
manifestações da sexualidade infantil. Por muito tempo, Freud construiu sua teoria em 
torno da sexualidade masculina. O complexo de Édipo é embasado na sexualidade 
infantil do menino; logo, trata-se de uma teoria falocêntrica. Sendo assim, a 
sexualidade feminina era um ponto obscuro.

A obra freudiana passa a ser permeada, principalmente em seus últimos tempos, 
por escritos sobre como se constituem a feminilidade e a sexualidade feminina. A 
temática gira toda em torno de tópicos como castração, falo e inveja do pênis. 

Autores contemporâneos seguiram, incitados por uma curiosidade a respeito da 
sexualidade feminina, a estudar conteúdos referentes ao feminino, como ênfase em 
questões identificatórias acima de qualquer coisa, inclusive do que dita a anatomia. 
Devido à contemporaneidade e a questões culturais, como o lugar que as mulheres 
ocupam hoje na sociedade e na cultura, alguns postulados de Freud parecem 
ultrapassados. No entanto, o que permanece – e talvez sempre permanecerá – 
vigente é a importância atribuída aos momentos pré-edípicos e edípicos propriamente 
ditos, nos assuntos referentes à sexualidade, seja ela feminina ou masculina.
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COMO SOBREVIVER AO INÍCIO DA CLÍNICA:  
O NARCISISMO DO TERAPEUTA EM FORMAÇÃO

HOW TO SURVIVE THE BEGINNING OF THE CLINIC: 
THE NARCISSISM OF THE YOUNG THERAPIST

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo propor 
uma reflexão sobre os questionamentos e as angústias 
experimentados por psicoterapeutas em formação 
na linha psicanalítica. A partir destes, reflete sobre a 
importância de um narcisismo primário bem estruturado, 
para que o indivíduo suporte as frustrações desta fase 
inicial – quando se depara com a realidade – sem recorrer 
à onipotência ou desistir de seus objetivos, podendo, 
assim, aceitar as incertezas e as possibilidades da prática 
clínica. Para alcançar esta posição, são fundamentais o 
estudo, a supervisão dos atendimentos e, principalmente, 
a análise do psicoterapeuta em formação.

Palavras-chave: Narcisismo do terapeuta; Início da formação; Prática clínica; 
Sentimentos.

ABSTRACT: This work consists of questions 
and anxieties experienced by therapists in the early 
psychoanalytic training. From these, we can think about 
the importance of a well-structured primary narcissism, 
so that the individual can support natural frustrations of 
this phase - when faced with reality - without resorting 
to omnipotence or give up their goals. Thus being able to 
accept the uncertainties and also the possibilities of clinical 
practice. It is concluded that to achieve this position it is 
fundamental to study, supervision of care, and especially 
the analysis of the psychotherapist in training.

Keywords: Therapist’s narcissism; Beginning of training; Clinical practice; 
Feelings.
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“Entre Trancos e Barrancos”

“Se escrevo o que sinto é porque 

assim diminuo a febre de sentir...” 

(Fernando Pessoa)

Na formação em psicoterapia psicanalítica, geralmente buscamos uma 
instituição para fazermos uma especialização. Assim, começamos a atender e 
experimentar um pouco do que aprendemos ao longo dos anos na graduação em 
Psicologia. Vamos reforçando o que sabemos e percebendo que temos muito que 
aprender.

Sendo uma psicoterapeuta em formação na linha psicanalítica, deparei-me 
com situações desafiadoras, frustrantes, e que até mesmo me faziam pensar em 
desistir da tão esperada e sonhada clínica. À medida que o tempo foi passando, 
me dei conta de que eu não era a única que tinha estes sentimentos, e que muitos 
colegas partilhavam de minhas angústias e desesperos.

Assim, percebi que ser uma psicoterapeuta psicanalítica incluía uma vasta 
gama de emoções; enfrentávamos dificuldades – por vezes nossas e por vezes de 
nossos pacientes –, mas as sensações e os afetos eram quase inevitáveis. Todavia, 
também fui pensando que somente sendo capaz de sentir tudo isto, questionar, 
supervisionar, tratar e estudar cada vez mais, é que eu poderia alcançar meu 
objetivo.

Foi a partir disto que indaguei: o que é abalado toda vez que nos frustramos, 
nos angustiamos ou ficamos inseguros? Além disto, o que nos mantém nesta busca, 
apesar dos “tropeços”? Assim como todos, o terapeuta também é constituído por 
um narcisismo, e este parece essencial na trajetória de nossa história e formação.

Trabalhei este tema com a intenção de tentar entender e encontrar um sentido 
para estes sentimentos, que percebia não apenas em mim, como também em 
meus colegas, e tenho, assim, a esperança de ajudar a aumentar nossa capacidade 
de dar conta dos mesmos a partir desta compreensão. Não tenho, no entanto, 
o objetivo de esgotar ou responder a todas as perguntas, pois sei que muitas 
permanecerão e tantas outras surgirão, mas assim é nosso trabalho.

Desta forma, procurando significar e acalmar esse “mar revolto” dentro de 
nós, trago algumas situações clínicas, que provavelmente não são exclusivas de 
minha prática, para que possamos pensar mais a respeito deste tema que pulsa 
com intensidade dentro de nós.

Primeira paciente: Minha primeira paciente após me formar em Psicologia 
foi uma mulher de 30 anos, que me incentivou, sem que soubesse, a fazer este 
trabalho. Logo que comecei a atendê-la, ela se mostrou questionadora. Havia 
realizado atendimento com outra profissional antes de mim, e me comparava 
incessantemente com a mesma, a qual, eu sabia, era mais velha e experiente 
do que eu. Dizia que ela falava mais e que a orientava sobre o que fazer e como 
proceder em diversos assuntos de sua vida, diferentemente de mim. Afirmava 
também que não sabia se eu a entenderia, pela minha idade.

Meu impulso era de provar para ela que eu era capaz de ajudá-la, e que sabia 
o que estava fazendo. Na verdade, provavelmente, eu estava tentando convencer 
a mim mesma. Ela mobilizava-me de tal forma que eu ia para a supervisão muito 
chateada, e achando que não daria conta de atendê-la. Semana após semana, 
pensava que ela desistiria, que perceberia que “eu era uma psicóloga incompetente 
e recém em início de carreira”. Hoje, ela está há um ano e meio em atendimento, 
mas segue brigando e me contestando, pois isto tem relação com sua dinâmica. 
Contudo, mesmo eu sabendo disto, ela segue mobilizando muitos de meus 
sentimentos de angústia.

Paciente que “sumiu”: Havia uma paciente de 35 anos que se tratava 
comigo há quase um semestre. Ela era assídua, pontual e pagava meus honorários 
sempre no dia combinado. Surpreendi-me quando ela faltou, mas aguardei para 
ver se ela retornaria na semana seguinte, sabendo que aquele era seu horário. 
Quando novamente não apareceu e não avisou, resolvi entrar em contato com 
ela. Não consegui. Seu celular não atendia e, em seguida, era desligado. Ela nunca 
podia falar em seu trabalho. Logo, imaginei que ela não quisesse falar comigo. 
Como não consegui contato, mandei uma mensagem, mas nunca tive retorno. 

Fiquei frustrada e me perguntava o que não havia percebido e o que eu fizera 
de errado para que ela não voltasse. Não podia acreditar, e até hoje não sei que 
motivos fizeram com que ela abandonasse o tratamento sem ao menos conversar 
comigo ou me explicar o que estava acontecendo. Pensava de forma onipotente 
que deveria saber tudo, ter todas as respostas, e que era responsável por tudo que 
acontecia no tratamento de meus pacientes. 

Volta das férias: Já pensando no presente trabalho, me vejo no dia 
de retorno das férias esperando meus pacientes do turno da manhã, que não 
compareceram. Ao sair da instituição, tive um mal-estar, sentindo enjoo; somente 
horas mais tarde, em minha análise, é que consegui perceber que minha frustração 
foi tanta que cheguei a me sentir mal fisicamente. Depois de processar estas 
sensações, tive que lidar com a dúvida: será que os outros voltarão ou também 
irão me deixar esperando?

Como Começar Nossa Jornada

“Não devemos confundir ter amor 

às verdades com um desejo de certeza. 

Em nosso mundo relativo, 

toda certeza absoluta é uma mentira. 

Muito mais do que ser um obsessivo 

caçador de verdades, o que importa 

é que sejamos pessoas verdadeiras”. 

(David E. Zimerman)

Formamo-nos na faculdade. E agora? Foram cinco anos estudando, e 
mantemos a sensação de talvez não saber o que deveríamos. No fundo, penso que 
seguimos com a crença de que, quando frente a frente com o paciente, teremos 
magicamente as respostas. Não é assim que acontece.

Procurando trilhar aos poucos a jornada de se tornar um psicoterapeuta de 
orientação psicanalítica, entramos em uma formação para continuar estudando e, 
assim, começamos a atender e supervisionar. Chega nosso primeiro paciente, e as 
dúvidas começam a surgir: O que dizer no telefone? E se ele não puder no horário 
que pensamos? Como chamá-lo na sala de espera? Como fechar a porta? Como 
sentar? E, pior, como começar a sessão?

São questões simples, que podem até parecer bobas, mas fazem parte de 
nosso início. Depois do primeiro – do segundo, do terceiro –, estas angústias vão 
passando, mas outras tomam o espaço tão tumultuado dentro de nós. É como 
se não tivéssemos sossego. Quando temos a sensação de que está melhorando, 
tudo parece voltar a acontecer: já temos alguns pacientes e, de repente, em uma 
mesma semana, mais de um resolve interromper. Como tolerar esse sentimento 
de abandono? O que fazer com a sensação de ser desvalorizado, incompetente 
e insuficiente? Como resistir à vontade de desinvestir de tudo? O sentimento, às 
vezes, nos leva a crer que não vamos sobreviver, aguentar mais um “não”, mais uma 
falta, mais uma interrupção.
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Trazendo estas questões, podemos pensar na teoria de Freud (1914/1969). 
Ele refere que a constituição do narcisismo de um bebê se dá pelo investimento 
de seus pais. Este investimento não é feito de uma forma realística, mas de 
maneira idealizada, como se o filho fosse capaz de tudo, completo, perfeito – 
Sua Majestade, o Bebê. De acordo com o autor, podemos perceber isto na atitude 
afetuosa de pais com seus filhos, que é vista como uma revivência de seu próprio 
narcisismo – da época em que eles eram os bebês.

Fachini (1996) reforça esta posição, considerando que, para que o bebê possa 
se sentir como único, estimado e tendo um valor em si mesmo – mantendo, assim, 
sua onipotência –, é preciso que ele tenha provisão narcísica. Com isto, a tendência 
à integração concretizada pelo narcisismo é proporcionada e desenvolvida pelo 
ambiente.

Freud (1914/1969) postula que “o amor dos pais, tão comovedor e no 
fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, 
transformado em amor objetal, inequivocamente revela sua natureza anterior” (p. 
98). É constituído, assim, um ego ideal, o qual se torna alvo do amor de si mesmo 
desfrutado na infância.

“O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse 

novo ego ideal, o qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda 

perfeição de valor. Como acontece sempre que a libido está envolvida, 

mais uma vez aqui o homem se mostra incapaz de abrir mão de uma 

satisfação de que outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar 

à perfeição narcisista de sua infância; e quando, ao crescer, se vê 

perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo despertar de seu 

próprio julgamento crítico, de modo a não mais poder reter aquela 

perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de um ego ideal. O 

que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o substituto do 

narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu próprio ideal”. 

(Freud, 1914/1969, p. 100) 

Assim, em nossa prática, começamos com buscas mais idealizadas e 
narcísicas, ainda procurando ser perfeitos e completos. Somente com o tempo, e 
conforme nos deparamos com a realidade e com nossas críticas, percebemos que 
este ideal é inalcançável.

Freud (1914/1969) considera que temos um agente psíquico especial que 
realiza esta tarefa de assegurar a satisfação narcisista proveniente do ideal do ego, 
e, para isto, observa o ego real, medindo-o por aquele ideal. Nosso sofrimento e 
nossa angústia vêm deste movimento de buscar a satisfação orientada pelo ego 
ideal e se deparar com o ego real, fazendo um emparelhamento e percebendo que 
não somos mais o majestoso bebê de outrora.

À medida que nos deparamos com nossas críticas, nos damos conta de que 
erramos, fracassamos e não podemos tudo. Segundo Fachini (1996), estas são 
consideradas feridas ou perdas narcísicas sofridas na onipotência do indivíduo.

Certo, não somos perfeitos. E agora? Ao mesmo tempo em que, às vezes, 
sentimos que não sabemos nada e temos uma sensação de vazio dentro de 
nós, deixado pelas frustrações e amarguras deste início, existe também uma 
autoexigência: deveríamos saber tudo. Conseguir diferenciar o conteúdo latente 
do manifesto, identificar a resistência, trabalhar com a transferência, interpretar 
no momento correto, fazer com que o paciente chegue a suas próprias respostas, 
e assim por diante. Os conceitos existem, mas como colocar o que aprendemos 
em prática? 

Com toda essa ansiedade e vontade de crescer, passamos a nos questionar se 

vamos chegar onde desejamos. Surgem os medos: e se todos os nossos pacientes 
forem embora? E se continuarmos sem pacientes no consultório? E se não der 
certo? É como se tudo tivesse que estar sob nosso controle e, se algo der errado, 
só pode ser nossa culpa. Afinal de contas, estamos iniciando e, muitas vezes, não 
temos certeza de como ou do que fazer. 

Sibemberg e Meira (2011) comentam que, quando iniciamos a prática 
clínica, durante algum tempo, alimentamos expectativas com relação ao nosso 
desempenho e ao nosso sucesso. Estas podem ser mais reais ou mais idealizadas. 
De acordo com Pitliuk (2009), “existe um efeito que é uma espécie de uma marca 
registrada (...): o sentimento de insuficiência das pessoas em ‘início de formação’ 
e a idealização dos analistas com mais ‘estrada’” (p. 113). Desta forma, dois 
sentimentos permanecem dentro de nós: insuficiência e idealização. São noções 
que se opõem ao conceito de Winnicott, muito bem vindo neste momento, do 
suficientemente bom (Pitliuk, 2009).

Chegamos ao início da clínica com coragem e entusiasmo, cheios de 
expectativas e fantasias. À medida que nos deparamos com a prática, a realidade 
se impõe. Não sabíamos que seria tão difícil!

Retornando a Freud (1914/1969), é importante referir que, se não 
conseguimos fazer esse ajuste à realidade e renunciar ao ego ideal, permanecemos 
presos em um funcionamento característico do narcisismo primário infantil – com 
a crença na magia das palavras e na onipotência do pensamento. Diante desta dura 
verdade, temos que estar atentos para não recorrer à onipotência narcísica. Esta 
pode surgir como uma defesa contra a frustração da realidade. Fagundes (2004) 
expõe que, através desta, 

“o sujeito busca um retorno à ilusão de grandiosidade narcísica, 

iludindo-se com a plenitude em si mesmo e criando uma falsa 

estrutura idealizada de autosuficiência em que nega qualquer 

necessidade de um outro. Ao evitar precisar e sofrer as vicissitudes 

do outro, pagará o preço de negar suas percepções com consequente 

empobrecimento mental. Na onipotência narcísica, o sujeito exige do 

outro satisfação de seus desejos ou, então, livra-se do outro quando 

esse não atende seus desejos. Dessa forma, ele tenta simplificar suas 

emoções por temer vivências de frustração, desamparo e impotência 

que são geradoras de vazio psíquico para alguns ou terror sem nome 

para outros; porém, ambas as situações são marcadas por angústia 

e depressão”  (p. 917).

Segundo Fagundes (2004), quando isto ocorre, o sujeito se vê paralisado 
diante do par de opostos onipotência-desamparo. Com isto, não consegue pensar 
a realidade, e acaba por odiá-la e negá-la, sendo impedido de lidar de forma mais 
criativa com a depressão e a angústia de mágoas, frustrações e feridas narcísicas.

Nossos professores dizem que também não têm todas as respostas, 
afirmação que causa perplexidade. Ficamos abismados: Como pode? No entanto, 
logo pensamos: é muito diferente quando eles – com toda sua experiência e 
conhecimento – comentam que não sabem algo, de quando nós, que estamos 
nos primeiros degraus de uma longa escada, afirmamos o mesmo. Contudo, se eles 
admitem, por que nos cobramos ter de saber tudo?

Para não nos defendermos de uma maneira onipotente, mas não nos sentirmos 
fracassados e insuficientes, nos fixamos a modelos, pessoas mais próximas a nós, que 
conquistaram uma estabilidade na clínica e sobreviveram ao temporal interno que 
ainda sentimos. Repetidas vezes, elas nos contam como fizeram e asseguram que 
deu tudo certo. É como se tivessem que repetir, para que pudéssemos elaborar, pois 
ainda não faz sentido para nós – que estamos, por vezes, confusos e desorientados.
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Em meio ao tornado, é possível ver uma luz de saída. Percebo que nossos 
temores vêm do desejo de ter sucesso, de nos tornarmos bons terapeutas, 
conseguirmos ajudar nossos pacientes e estarmos mais tranquilos com nosso 
mundo interno. Se nossas inquietações não nos paralisam e conseguimos buscar 
formas para dar conta delas no futuro, podemos, então, evoluir e subir mais 
um degrau. Se trabalhamos com todos esses emaranhados e confusões dentro 
de nossos pacientes, como vamos fugir de sentir as angústias do nosso próprio 
percurso?

Freud (1914/1969) salienta que a autoestima está ligada de forma íntima 
à libido narcisista. Explica que tudo o que é realizado ou conquistado por uma 
pessoa, todo vestígio do sentimento primitivo de onipotência que sua experiência 
tenha confirmado, ajuda-a a aumentar sua autoestima. 

Complementando esta ideia, Fachini (1996) reforça: “A alegria que 
experimenta o sujeito consigo mesmo quando se reconhece eficiente no exercício 
de uma atividade realizada, a gratificação do terapeuta pela sessão terapêutica, 
implicam energia narcisista. Qualquer mérito traz uma satisfação narcisista” (p. 50). 

Freud (1914/1969) postula que o ego se desenvolve à medida em que o 
indivíduo consegue deslocar sua libido em direção a um ideal do ego imposto de 
fora. Isto só é possível com um afastamento do narcisismo primário, percebendo-
se, assim, que a satisfação provocada pela realização do ego ideal é, na realidade, 
uma incansável tentativa de recuperar este estado de plenitude. O autor descreve 
que, ao mesmo tempo em que isto acontece, o ego emite catexias libidinais 
direcionadas a objetos. Torna-se empobrecido para beneficiar estas catexias, da 
mesma forma que o faz em benefício do ideal do ego, e se enriquece novamente 
a partir de suas satisfações no que dizem respeito ao objeto, do mesmo modo que 
o faz, realizando seu ideal.

Aos poucos, percebemos que nem todos os pacientes vão embora e que 
somos capazes de ajudá-los. Damo-nos conta de que pudemos auxiliar pais a 
compreenderem seus filhos, aliviar o sofrimento de adultos e crianças, e que estas 
melhoras são, também, proporcionadas por nossa presença e pelo esforço de 
estarmos ali inteiros e bem, à disposição do outro. 

Freud (1914/1969, p.106) propõe que “uma parte da autoestima é primária 
– o resíduo do narcisismo infantil; outra parte decorre da onipotência que é 
corroborada pela experiência (a realização do ideal do ego), enquanto uma terceira 
parte provém da satisfação da libido-objetal”. Tendo isto em vista, podemos pensar 
que nossa segurança no papel de terapeuta se consolida por nossa experiência 
com os pacientes.

Em nossa prática, compreendemos que, para perseguir o objetivo sonhado, 
necessitamos do outro: uma instituição, supervisores, colegas, tutores, e os 
próprios pacientes. Não temos como ser um psicoterapeuta sozinhos e sem a ajuda 
de ninguém. Narciso morre capturado apenas pela sua imagem, não dando espaço 
para outros que não ele mesmo. Podemos aprender que é preciso consentir vários 
olhares para fora, ver além de Narciso e o lago; comportar o ingresso de outros 
objetos.

Fachini (1996) ressalta que nos relacionamos com outros a partir de nosso 
narcisismo, da qualidade de ter um Ego estimado ou com pouca estima, de 
ser apreciado ou depreciado. Assim, nossa capacidade de doação nasce da 
possibilidade de desviar a catexia libidinal do Ego para o objeto.

Problematizando o Narcisismo do Terapeuta...

“O que toda pessoa deve querer 

é ter espaço para viver 

como um ser humano 

que comete erros”. 

(Bion)

Para nos tornarmos psicoterapeutas, é preciso renunciarmos a nosso 
narcisismo primário, aceitando a realidade de que não somos perfeitos, de que não 
faremos tudo da forma correta e de que iremos errar. Romanovski (apud Machado, 
1995) considera que, para crescer, devemos sentir o luto pela perda de nossa 
onipotência e de nossa teoria, podendo abandonar nossas próprias hipóteses e 
aceitar melhor a incerteza e a relatividade. Esta seria a evolução: poder criticar e 
mudar.

Minerbo (2009) refere que o erro é necessário e que pode ser bem 
aproveitado, sendo o mais importante saber escutar. Penso que devemos saber 
escutar o paciente e o que ele diz por trás do que é manifesto, mas também escutar 
a nós mesmos, perceber nossos erros e aprender com eles. Além disto, temos que 
pensar no que consiste um erro. Loeb (2009) comenta que nosso objeto de estudo 
e ferramenta de trabalho é irracional, e que o inconsciente é radicalmente diferente 
do consciente. A partir disto, como podemos dizer que a forma como agimos 
consiste de fato em um erro?

Para que um tratamento de orientação analítica ocorra, é preciso que 
o paciente se entregue, se autorize a descobrir e a entrar em um universo 
desconhecido. O mesmo deve ocorrer com o terapeuta, aceitando que sua própria 
atividade inconsciente se manifeste, sem procurar controlar o processo. Ou seja, 
que também se permita, se deixe levar e se entregue ao jogo do inconsciente. O 
essencial parece ser que possamos sempre refletir e compreender aquilo que, no 
contato com o paciente, consideramos que tenha sido um erro. “Para isso, o analista 
precisa estar na incerteza de sua escuta, de seus parâmetros e códigos, não ter 
medo do próprio não saber, ter coragem de enfrentar sua própria angústia, pois 
esse lugar exige trabalho” (Loeb, 2009, p. 98). 

Zimerman (2004) define o conceito de Bion, de capacidade negativa 
referindo-se à capacidade do terapeuta de tolerar não saber o que está se 
passando na situação terapêutica, suportando sentir suas próprias angústias de 
estar ignorante neste momento. Para ele, esta é uma das “condições mínimas 
necessárias” para se ter uma “adequada atitude psicanalítica”. 

O autor alerta que, sem esta capacidade, o psicoterapeuta pode acabar 
interpretando na tentativa de aliviar sua própria angústia e preencher o vazio 
daquilo que está desconhecido (Zimerman, 2004; 2010). Loeb (2009) refere que “a 
experiência de se experimentar e de possibilitar ao outro que se experimente exige 
colocar em suspensão as próprias certezas. Isso é uma experiência de angústia para 
o analista. E é a condição da análise” (p. 98).

Sibemberg e Meira (2011) salientam que devemos tomar cuidado para não 
colocar obstáculos à escuta analítica. Consideram, assim como Zimerman (2010), 
que quando, na sessão, estamos preocupados em examinar fatos ou resolver 
problemas do paciente, nos fazemos reféns do conteúdo manifesto e de uma 
escuta mais superficial. Assim, não conseguimos mais escutar o paciente, pois se 
colocam as nossas questões: nosso narcisismo.

Fagundes (2004) apoia-se nas ideias de Ferro, que afirma: “não existe a 
interpretação certa, mas uma viagem feita de contínuos acertos e erros que 
constituem a estrada (...) numa caminhada de contínuas oscilações” (p. 919). 
Se buscamos a interpretação certa de forma rígida, podemos acabar idealizando 
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a interpretação, e nos vermos no compromisso e na exigência de ter que 
sempre acertar. Desta forma, corremos o risco de nos tornarmos imitativos ou 
demasiadamente presos às teorias.

Complementando esta ideia, Loeb (2009) reforça que

“a função da teoria é fornecer instrumentação para que o analista 

propicie a seu analisando ultrapassar o que constitui obstáculo à 

sua evolução. Nesse sentido é que a psicanálise é entendida com 

um espaço de experimentação para si e para seu analisando, de 

experimentação de modos diferentes de pensamentos, de sentimentos 

e de enfrentamentos. O experimentar-se permite não só se (re)

conhecer, como inventar outros estilos de ser. O processo psicanalítico 

é um processo de construção, não apenas de reconstrução. Não se 

trata unicamente de retirar as camadas que encobrem determinados 

fenômenos, aquilo que está oculto e soterrado; não é apenas um 

processo de levantar o recalque e encontrar o que já estava lá, mas 

de criar novas possibilidades” (p. 98).

Pitliuk (2009) considera que, para a formação em psicoterapia na linha 
psicanalítica, é imprescindível – além do estudo teórico, da supervisão e da 
análise pessoal – a prática clínica. Assim, além do tripé – fazendo, errando e se 
experimentando – poderão os terapeutas evoluir em sua formação. 

 

Buscando Nossas/Novas Possibilidades

“...a formação é um trajeto 

que revela e atualiza 

as potencialidades de um sujeito, 

tornando-o consciente de si...” 

(Mezan)

Entendemos, então, que, para alcançar nosso objetivo e nos tornarmos 
psicoterapeutas psicanalíticos, necessitamos ter um narcisismo primário 
estruturado, estar atento a nossa onipotência quando nos deparamos com a 
realidade, tolerar as angústias e aceitar as incertezas desta profissão. No entanto, 
para chegarmos neste lugar, algumas passagens são necessárias: especializações, 
cursos, estudos, prática, anos, tempo, entre outras. Ou seja, é uma formação; não é 
algo que adquirimos de uma hora para outra.

De acordo com Sibemberg e Meira (2011), esta passagem que precisamos 
fazer não é apenas de um tempo cronológico. Refere-se à capacidade de sentir 
como forma de lidar com o não-saber. Isto só é possível à medida que superamos 
nossas questões narcísicas mais primitivas, abrindo mão de um Eu ideal, e de 
fantasias de completude e de imortalidade. As autoras salientam que, ao renunciar 
a nosso narcisismo, sustentamos o não saber tudo, o não poder tudo. “Escutar o 
sofrimento do outro (...) nos demanda intenso trabalho psíquico, que só pode 
acontecer se houver uma sustentação (de nosso narcisismo) – se ainda não 
interna, que seja da supervisão, da formação, mas, em especial, de nossa análise” 
(p. 123).

Contribuindo para este pensamento, Marucco (2008) defende que é essencial 
que enxerguemos nossos ideais, para que seja possível diferenciar os nossos 

desejos dos do outro. Com isto, abrimos o caminho também para enfrentar nossa 
revolta em abandonar o lugar idealizado de nosso narcisismo, à medida que 
enfrentamos nossa própria tendência a idealizar (nossos analistas, instituições, 
colegas, a psicanálise).

Zimerman (2004) ressalta que não temos mais como considerar uma 
análise como sendo o trabalho do analisando, e ficando o analista com o papel de 
interpretar com uma neutralidade absoluta, refletindo o que o paciente traz em suas 
associações sem interferir de nenhuma forma. Refere que “um processo analítico 
repousa, sobretudo, na dinâmica que existe no campo analítico, estabelecido pelas 
influências recíprocas entre o par analítico” (p. 231). Ferro (1995) também destaca 
a importância da dupla, formada por duas pessoas atuantes. Pensando nisto, não 
há como não nos questionarmos sobre a nossa parte do par e avaliarmos como 
estamos nos saindo e o que podemos fazer diferente.

De acordo com Zimerman (2004), o analista deve possuir “uma adequada 
atitude psicanalítica”. Esta consiste na posse de algumas condições mínimas 
necessárias para tolerar as angústias e os imprevistos da viagem longa através 
do inconsciente, do paciente e dele mesmo. Ele descreve características, como o 
respeito pela forma como o paciente é, a capacidade de ser continente, a empatia, 
entre outras. 

Uma característica que ganha destaque é ser verdadeiro consigo mesmo, de 
forma que o analista tenha o desejo de conhecer e enfrentar as suas verdades, do 
paciente e do vínculo entre os dois, por mais doloridas que estas sejam. Penso que 
somente com o suporte de um narcisismo primário estruturado e suficientemente 
investido podemos suportar sentir estas verdades, pois seguir nesta carreira 
implica não ser destruído por elas.

Esta busca pela verdade se relaciona com o desejo de nos conhecermos 
cada vez mais e, ao mesmo tempo, questionarmos o nosso saber. Uma atitude 
onipotente de pensar que sabemos tudo nos afasta de ser verdadeiro, pois 
passamos a nos enganar, acreditando que não precisamos de mais nada e que 
temos tudo dentro de nós.

Diante de condições e capacidades de sermos bons psicoterapeutas, como 
saberemos se estamos no caminho certo? Como ter garantias de que nossa 
experiência e nossas escolhas estão nos levando na direção correta?

Não temos garantias. Pelo menos, nesta profissão. Sibemberg e Meira (2011) 
referem que as garantias são ilusões fornecidas pela neurose. A compulsão à 
repetição, forma pelas quais nossas pulsões podem ser descarregadas, nos leva 
sempre ao mesmo lugar – esta é uma garantia que temos. Assim, a solução será 
sempre a mesma – o jeito conhecido de fazer as coisas –, mas isto não parece 
importar. Este foi o destino de Narciso. A única garantia que recebeu quando se 
apaixonou por seu reflexo foi sua própria morte. 

Não temos certezas. Não sabemos se vamos ter sucesso e se vamos 
permanecer na trajetória após esta etapa inicial. Então, mesmo sem garantias, 
como fazer para tolerar a sensação de que não vamos sobreviver ao início da 
clínica? Como sentir que podemos ser o bastante? De que forma nos apropriarmos 
de nosso lugar?

Romanovski (1991, apud Machado, 1995) assinala que, durante o processo 
analítico, podemos perceber modificações e evoluções no analista, que passa 
a tolerar o rompimento de seus elementos narcísicos e a aceitar o consequente 
sepultamento de muitas certezas e angústias. 

Tendo em mente que somos pessoas reais e que temos nossas fraquezas, 
Borges e Paim Filho (2009) consideram que não somos tão inocentes como 
gostaríamos. Nosso “calcanhar de Aquiles” consiste em termos agentes para a 
vida, como também, para a morte; o que vem de nossa condição biológica, nossa 
individualidade e nosso inconsciente. Desta forma, não há alternativa melhor do 
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que podermos olhar, escutar, pensar e conhecer nossa vulnerabilidade, e talvez, 
assim, “termos mais recursos, diferente de Aquiles, para não sucumbirmos diante 
do dardo certeiro da pulsão de morte cultivado no leito de Narciso” (p. 128).

A importância do inconsciente do terapeuta e de sua análise pessoal no 
processo terapêutico e na sua formação é inquestionável (Freud, 1912/1969, 
1937/1969). Fachini (1996) complementa esta ideia ao reforçar que a intenção 
da análise é fortalecer o Ego através do narcisismo. Entretanto, Borges e Paim Filho 
(2009) referem a importância de que estes profissionais não encarem como uma 
injúria narcísica o seu desejo e/ou a necessidade de retornar ao divã – salientando 
o caráter interminável de toda análise.

Ferro (1995) apoia-se em Bion, quando este nos lembra que existem 
elementos dentro de nós em relação aos quais não podemos fazer nada, a não ser 
estar cientes de sua presença. “Ninguém pode ser completamente analisado – isto 
não existe. A análise tem que terminar um dia ou outro; depois, é preciso fazer 
o melhor possível com aquilo que se é.” (p. 203). Isto em parte pode nos aliviar, 
mas aumenta nossa angústia ao pensarmos que algumas incertezas sempre 
permanecerão.

E Agora, Para Onde Vamos?

“Para nos aproximarmos da verdade, 

temos que abrir mão, sobretudo, 

do nosso desejo de possuí-la”. 

(Bion)

Se não temos garantias em nossa profissão, e menos ainda em nosso início, 
precisamos ter um norte para saber qual a direção a seguir; o que podemos 
fazer para nos aproximar daquilo que queremos. Machado (1995) refere que a 
formação analítica é o resultado da evolução do sujeito. Esta engloba o insight que 
vamos adquirir de nossa própria análise, a compreensão de nossa situação como 
psicoterapeuta com nossos pacientes (como ocorre, por exemplo, nas supervisões), 
e um crescimento científico-ideológico no convívio com os mestres da psicanálise, 
estando Freud em primeiro lugar.

Concordo com o autor e acredito que esta é, talvez, a melhor maneira de nos 
orientarmos em nossa formação. Nosso mestre já dizia que exerceríamos a psicanálise 
somente com estudo, supervisão e análise – o tripé da teoria psicanalítica.

Além de Freud, teremos professores, supervisores, colegas e, também, nosso 
analista. Estas pessoas são referências, modelos que podemos utilizar como 
espelho. Mostram-nos o que está bem, mas também nos oportunizam perceber 
o que e onde ainda temos que mudar, para que não nos apaixonemos por nós 
mesmos e terminemos nossa caminhada sentados na mesma margem do lago 
onde começamos.

Nossa busca pela análise pessoal tem como meta fortalecimento e 
desenvolvimento de nosso narcisismo. No fim, podemos nos sentir mais confiantes 
– não de uma forma majestosa, como quando bebês – mas seguros, para que 
suportemos as angústias de não sermos perfeitos e, ao mesmo tempo, não nos 
sentirmos insuficientes e incapazes. Assim, seremos capazes de manter o passo 
apesar dos tropeços do início da clínica.

Temos que nos experimentar, viver e, com o suporte do tripé psicanalítico, 
podemos aguentar as angústias que surgem em nossa trajetória. Crescer é sofrido 
e dói. Parece que arrancam de dentro de nós as certezas, mas, no lugar, ficam 
possibilidades. Crescer é repleto de emoções, sentimentos, dores e amores, ou seja, 
é cheio de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borges, G. & Paim Filho, I. A. (2009). A via sacra do filicídio no processo analítico. 
Revista Brasileira de Psicanálise, 43(3), 127-132.

Fachini, N. (1996). Narcisismo e clínica. Estudos de Psicanálise, 19, 48-52.
Fagundes, J. O. (2004). O homem de alma oxidada. Revista Brasileira de Psicanálise, 

38(4), 915-926.
Ferro, A. (1995). A mente do analista ao trabalho: problemas, riscos, necessidades. In: 

M. Justum (Ed.), A técnica na psicanálise infantil: a criança e o analista da relação 
ao campo emocional (187-211). Rio de Janeiro, Brasil: Imago.

Freud, S. (1912/1969). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise 
(M.A.M. Rego, Trans.). In: J. Salomão (Ed.), Edição standard brasileira de obras 
completas de Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 123-133). Rio de Janeiro, Brasil: Imago.

Freud, S. (1914/1969). Sobre o narcisismo: uma introdução (M.A.M. Rego, Trans.). In: 
J. Salomão (Ed.), Edição standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud 
(Vol. 14, pp. 76-108). Rio de Janeiro, Brasil: Imago.

Freud, S. (1937/1969). Análise terminável e interminável (M.A.M. Rego, Trans.). In: J. 
Salomão (Ed.), Edição standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud 
(Vol. 23, pp. 225-270). Rio de Janeiro, Brasil: Imago.

Loeb, S. (2009). A capacidade de errar. Percurso, 21(42), 95-100.
Machado, R. N. (1995). Identidade do psicanalista: uma contribuição. Revista de 

Psicanálise, 2(1), 127-138.
Minerbo, M. (2009). Tentativa e erro na escuta do infantil. Percurso, 21(42), 57-66.
Marucco, N. (2008). A análise do analista: análise didática, reanálise, auto-análise. 

Jornal de Psicanálise, 41(74), 187-196.
Pitliuk, L. (2009). A clínica no início da formação: a experiência de uma rede de 

atendimento psicanalítico. Percurso, 21(42), 107-116.
Sibemberg, A. D. P. & Meira, A. C. S. (2011). Quando o narcisismo sequestra a escuta 

analítica. Revista Psicanálise – CEPdePA, 11(2), 219-232.
Zimerman, D. E. (2004). Condições necessárias para um analista. In: D. E. Zimerman. 

Manual de técnica psicanalítica: uma revisão (pp. 231-239). Porto Alegre, Brasil: 
Artmed.

Zimerman, D. E. (2010). O vinculo do conhecimento (K). In: D. E. Zimerman. Os quatro 
vínculos: amor, ódio, conhecimento, reconhecimento na psicanálise e em nossas 
vidas (pp. 147-90). Porto Alegre, Brasil: Artmed.



 44

S E Ç Ã O  1  |  A r t i g o s

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA 
PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING

CONTRIBUTIONS OF SCHOOL PSYCHOLOGY TO 
PREVENT AND COMBAT BULLYING

RESUMO: A violência escolar influencia diretamente 
no bem-estar e na qualidade de vida de crianças e 
adolescentes. Uma forma de violência que tem ocorrido 
com certa frequência nas instituições educativas é o 
bullying. O presente artigo tem como objetivo investigar 
as contribuições da psicologia escolar no que se refere 
à prevenção e ao combate ao bullying nas escolas de 
educação básica. O texto está organizado em três seções. 
A primeira traz uma breve reflexão sobre os conflitos 
interpessoais, já que estes estão presentes em todas as 
relações humanas e podem desencadear situações de 
violência entre os pares. Em seguida, aborda-se o tema 
bullying: conceito, papéis, assim como implicações e 
consequências do mesmo para os estudantes. A terceira 
seção discute a atuação da psicologia escolar e as 
contribuições do profissional, mais especificamente na 
intervenção e no combate ao bullying nas escolas.

Palavras-chave: Violência; Bullying; Psicologia escolar.

ABSTRACT: The school violence strongly interferes 
in the children and adolescentes behaviour and quality 
of life. Bullying is one of the most common ways inside 
the schools.This task has the goal of searching for real 
contribuitions brought by the school psychological 
support and also preventing and combating the bullying. 
The text is organized in three sections. The first provides 
a brief reflection on the interpersonal conflicts, present 
in all human relationships and can trigger situations of 
violence among peers. Then addresses bullying, concept, 
papers, as well as the implications and consequences for 
students. The third section discusses the role of school 
psychology and the contributions that this professional 
may have more specifically in the intervention and to 
combat bullying in schools.

Keywords: Violence; Bullying; School psychology.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a violência tem chamado a atenção da população brasileira 
devido ao crescente número de casos veiculados em programas de televisão, 
jornais impressos e mídia eletrônica. A violência, porém, apresenta diversas 
formas de manifestação, interferindo direta e indiretamente no estabelecimento 
de relações interpessoais satisfatórias, influenciando o bem-estar e a qualidade de 
vida das pessoas. Mais especificamente no contexto escolar, professores e gestores 
observam inúmeras situações de indisciplina, agressões verbais, brigas entre 
alunos e ameaças. Muitas dessas situações se configuram como bullying entre os 
estudantes. 

 Um dos profissionais que pode contribuir com o trabalho preventivo ao 
bullying dentro das escolas e no combate deste fenômeno quando já está instalado 
na instituição educativa é o psicólogo escolar. Considerando o papel estratégico 
que o psicólogo pode desempenhar nos espaços de aprendizagem, percebe-se 
que é de fundamental importância investigar quais as contribuições desta área do 
conhecimento na prevenção e no combate ao bullying.

Para tanto, o presente artigo terá como ponto de partida uma breve reflexão 
sobre os conflitos interpessoais, já que estes estão presentes em todas as relações 
humanas e podem desencadear situações de violência entre os pares. Em seguida, 
aborda-se o tema bullying, conceito, papéis desempenhados pelos participantes 
do fenômeno, assim como as implicações e consequências do mesmo. Por fim, 
faz-se uma reflexão sobre a psicologia escolar e as contribuições do profissional na 
intervenção e no combate ao bullying nas escolas. 

1. Conflitos Interpessoais

Grande parte dos projetos político-pedagógicos (PPP) das escolas de 
educação básica tem como meta o desenvolvimento de relações mais justas 
e respeitosas entre os alunos no ambiente escolar (Vinha & Tognetta, 2009). A 
vivência em diferentes grupos é uma experiência fundamental que aprimora a 
convivência em sociedade. Neste sentido, a escola torna-se um local privilegiado 
para que essas experiências e trocas sociais ocorram no seu dia a dia. 

É durante a convivência com seu grupo de iguais que os estudantes se 
deparam com situações e problemas, confrontos de ideias, assim como opiniões e 
pontos de vistas diferentes dos seus. Nesta perspectiva, os conflitos são inevitáveis 
e ocorrem em todas as relações educativas. Entretanto, divergências e conflitos 
estão sendo resolvidos de forma cada vez mais violenta e agressiva por parte 
dos estudantes. A violência é uma maneira inadequada e negativa de lidar com 
os conflitos, visto que utiliza posturas coercitivas, autoritárias e impositivas para 
resolver o problema (Dani, 2009). 

De acordo com Vinha e Tognetta (2009), existem duas grandes visões sobre 
os conflitos interpessoais. Na tradicional, os conflitos são vistos como negativos 
e danosos. Os esforços dos adultos são no sentido de evitá-los a qualquer custo, 
através de elaboração de regras e do controle dos comportamentos por meio de 
vigilância constante dos espaços da escola. Outra conduta adotada por parte dos 
educadores é a resolução rápida dos conflitos, oferecendo aos alunos soluções 
prontas e/ou utilizando punições e mecanismos de contenção. Estes mecanismos 
de controle podem funcionar, porém, apenas temporariamente. As autoras 
destacam que, em longo prazo, estas condutas contribuem para formar jovens e 
adultos com baixo índice de habilidade social, com dificuldades de emitir opiniões, 
argumentar e escutar diferentes opiniões sem se sentirem ameaçados. 

Em contrapartida, a segunda visão sobre os conflitos interpessoais considera 
que os mesmos fazem parte de todas as relações – e são até necessários para 
o desenvolvimento do ser humano. São considerados como oportunidades de se 

trabalhar valores e regras com os jovens, assim como oportunidades de aprender 
que existem pontos de vistas e opiniões diferentes umas das outras, e que as 
resoluções dos problemas devem contemplar essas diferenças, buscando soluções 
aceitáveis e respeitosas para todos os envolvidos. Neste sentido, considerar 
sentimentos e perspectivas próprias e do outro se torna fundamental (Vinha & 
Tognetta, 2009). 

Observa-se que, nas escolas, gestores e professores sentem-se cada vez mais 
despreparados para intervir diante dos conflitos entre os alunos, já que raramente 
os cursos de formação abordam esta temática (Vinha, 2004; Vinha & Tognetta 
2009). Identificar situações de brigas, gozações e intimidações, promovendo o 
diálogo e a problematização dos mesmos, são atitudes fundamentais do professor 
para o desenvolvimento da empatia e da reciprocidade entre os estudantes (Dani, 
2009), agindo, desta maneira, em consonância com o PPP da instituição de ensino. 
Entretanto, muitas vezes, estas situações se configuram como bullying entre os 
estudantes, o que será tratado a seguir.

2. Bullying

Uma forma de violência que tem ocorrido com certa frequência dentro das 
escolas é o chamado bullying. Trata-se de um problema mundial, tão antigo 
como as instituições de ensino (Dellazzana, Sattler & Freitas, 2010). O bullying 
é, atualmente, um dos temas mais discutidos por estudiosos e profissionais das 
áreas da educação e da saúde. Pesquisadores de várias áreas do conhecimento têm 
se dedicado a estudá-lo. Entretanto, interpretações e informações equivocadas 
dificultam o entendimento e a solução do problema (Fante, 2010). Por vezes, os 
meios de comunicação têm tratando o tema de forma alarmista, confundindo 
a opinião pública, acarretando generalizações equivocadas – ou seja, todos 
os problemas que ocorrem entre os alunos são vistos como bullying, gerando 
banalização do fenômeno.

O bullying caracteriza-se por toda forma de atitude agressiva, intencional e 
repetida que ocorre contra outro(s), causando dor e angústia, executada dentro 
de uma relação desigual de poder e sem motivação evidente (ABRAPIA, 2009). 
Para que seja caracterizado, é necessário que a agressão ocorra entre pares. Alguns 
exemplos de situações de bullying são: constrangimento, ameaça, intimidação, 
ridicularização, calúnia, difamação e exclusão (Fante, 2005; 2010). A situação 
começa pela recusa do agressor em aceitar uma diferença e na dificuldade de se 
colocar no lugar do outro (capacidade de empatia). 

A empatia enquanto habilidade social é tão importante que a falta dela, de 
acordo com Del Prette e Del Prette (2009), está relacionada a comportamentos 
anti-sociais e violentos. Pessoas não empáticas possuem dificuldades em sentir 
desconforto pelo sofrimento causado a outra pessoa e não se arrependem do 
ocorrido, pois não se colocam na situação da vítima. 

O bullying acontece em toda e qualquer escola, de ensino fundamental ao 
médio, pública ou privada, rural ou urbana (ABRAPIA, 2009; Fante, 2005; Pereira 
et al, 2002). Em nossa experiência profissional, observam-se situações de bullying 
surgindo cada vez mais cedo, inclusive nas relações entre crianças muito pequenas, 
como no 1º ano do ensino fundamental. A prática do bullying pode ter consequências 
negativas, imediatas e/ou tardias, para todas as crianças e/ou adolescentes que estão 
direta ou indiretamente envolvidos (Lopes Neto, 2005).

Existem três diferentes papéis que podem ser desempenhados: vitimas ou alvos, 
agressores ou autores, e espectadores. Os agressores procuram pessoas que tenham 
alguma característica que sirva de foco para suas agressões. É comum que a vítima 
apresente alguma diferença em relação ao grupo no qual está inserida como, por 
exemplo, peso excessivo (obesidade). Crianças com alguma característica desse tipo 
são mais visadas e tornam-se mais vulneráveis (ABRAPIA,2009; Fante, 2005). 
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Existe diferença entre os sexos no que se refere à expressão da agressividade. 
Crianças, desde pequenas, aprendem padrões culturais e comportamentos 
típicos ao seu sexo biológico por meio de observação de modelos masculinos e 
femininos relevantes com os quais convivem (por exemplo, pais e professores). 
Entre meninos, o bullying pode ser expresso na forma de excluir, isolar, apelidar, 
ofender, amedrontar, intimidar, dominar, agredir e/ou roubar. Neste caso, os 
meninos utilizam com maior frequência a força física. De acordo com o senso 
comum, devem ser fortes, de temperamento difícil e competitivos, enquanto as 
meninas são vistas como delicadas, obedientes e mais sensíveis. Em contrapartida, 
as meninas usam com maior frequência maledicência, exclusão, fofoca, apelidos 
maldosos e manipulação. As meninas tendem a agir dentro de um círculo bem 
fechado de amizades, tornando a agressão mais difícil de ser identificada pelos 
adultos.

Bandeira e Hutz (2012) realizaram um estudo com o objetivo de levantar 
a ocorrência de bullying em crianças e adolescentes em escolas da cidade de 
Porto Alegre. Para tanto, investigaram os tipos mais utilizados de bullying e a 
frequência que ocorrem por sexo. Participaram 465 adolescentes, estudantes de 
quarta a oitava séries do ensino fundamental, de três escolas (duas públicas e 
uma particular). Foi utilizado um questionário sobre o tema, que contou com 15 
questões de múltipla escolha. Os autores verificaram diferenças significativas entre 
os sexos no que se refere à expressão do fenômeno: os meninos utilizam mais 
empurrões, chutes e socos, enquanto as meninas utilizam mais mentiras e fofocas. 
Outro aspecto constatado é de que os meninos creditam como um dos motivos 
para o bullying ocorrer brincadeira, e o fato de os agressores serem mais fortes. Já 
as meninas acreditam que o bullying ocorre por outros motivos. No que se refere 
ao tipo mais utilizado, tanto as vítimas como os agressores afirmaram que foi o 
tipo verbal. De acordo com os autores, esse tipo de bullying pode passar, muitas 
vezes, despercebido pelos adultos que convivem com os jovens. Tanto pais como 
professores apresentam maior tendência a cessar o bullying do tipo físico (mais 
evidente) do que o verbal.

Algumas crianças podem ter maior predisposição para se tornarem vítimas de 
bullying, principalmente as quem têm as seguintes características: temperamento 
ansioso, baixa autoestima, insegurança, falta de amigos, facilmente domináveis 
e particularmente não agressivas (Pearce & Thompson, 1998). O bullying causa 
sofrimento intenso nas vítimas, mas estas não dispõem de recursos para reagir 
ou fazer cessar os atos danosos contra si. Frequentemente, relatam altos níveis de 
problemas emocionais, como ansiedade e somatizações, bem como problemas 
de relacionamentos (Lopes Neto, 2005). Alguns sinais demonstrados por crianças 
que podem estar sendo vítimas são baixo rendimento escolar, perda ou destruição 
de material e roupas, reservas sobre falar no que está acontecendo na escola para 
seus familiares, pedidos para trocar de turma, falta de vontade de ir para a escola, 
sintomas clínicos ou até mesmo doenças simuladas (por exemplo, queixar-se de 
dor de barriga). O bullying é a principal causa de depressão infantil, que pode 
gerar, em sua fase mais grave, o suicídio. As vítimas demonstram incapacidade 
de se defender, bem como de motivar outros a agir em sua defesa (Detoni, 2008), 
dificultando que as situações agressivas parem. São geralmente jovens pouco 
sociáveis.

Já os espectadores do bullying são testemunhas dos atos, pois são os 
estudantes que não saem em defesa da vítima nem se juntam aos autores. 
Representam a maioria dos estudantes e adotam a lei do silêncio (Detoni, 2008). 
Essa atitude passiva pode ocorrer por medo de também se tornarem alvos de 
ataques ou por falta de iniciativa para tomar partido ou denunciar as atitudes 
inadequadas dos colegas.

Tanto Bandeira e Hutz (2010) como Freire e Aires (2012) chamam a atenção 
para outro papel que pode ser desempenhado pelos estudantes: crianças podem 
ser tanto vítimas como agressores, e são denominadas vítima/agressor. São 
estudantes que merecem atenção especial, pois apresentam baixa autoestima 

e atitudes agressivas e provocativas, procurando encobrir suas limitações 
humilhando os colegas. São impopulares e normalmente rejeitados por seus pares. 

Devido à intensidade dos danos físicos e emocionais sofridos pelos estudantes 
envolvidos, o bullying é considerado um problema de saúde pública (Fante, 2005; 
Lopes Neto, 2005). A gravidade do fenômeno não pode ser desprezada pelas 
escolas, devendo estas atuar no sentido de prevenir e controlar o fenômeno 
(Bandeira & Hutz, 2010). No Rio Grande do Sul, em junho de 2010, foi aprovada a 
Lei nº 13.474, que dispõe sobre o combate da prática de bullying por instituições 
de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 
As instituições de ensino devem desenvolver a política antibullying, com o objetivo 
de reduzir a prática nas escolas e melhorar o desempenho escolar, assim como 
promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito ao próximo. 

Estudos mostram que professores têm dificuldades em distinguir entre 
brincadeiras características da faixa etária e condutas violentas e agressivas, 
assim como não se sentem capacitados para elaborar e colocar em prática ações 
pedagógicas para enfrentar o problema (Costantini, 2004; Fante, 2005). Diante 
disso, Silva e Rosa (2013) realizaram uma pesquisa qualitativa sobre a concepção de 
professores sobre o bullying, as formas de intervenção que os mesmos consideram 
mais eficazes, assim como as demandas para a formação docente. Seis estudantes 
de três cursos distintos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco e seis 
professores dos anos finais do ensino fundamental de uma escola municipal foram 
entrevistados. As autoras destacam que tanto os professores como os graduandos 
possuem um entendimento fragmentado e pouco abrangente sobre o fenômeno, 
demonstrando pouca apropriação do tema e apresentando respostas vagas sobre 
o assunto. Ressaltam a importância de os profissionais conhecerem o bullying 
para intervir de forma consciente, já que a falta de informação favorece posturas e 
práticas não interventivas. Durante a formação inicial, ambos os grupos relataram 
que a abordagem do tema foi ocasional e assistemática, não se lembrando de uma 
disciplina especifica na graduação que tenha aprofundado o assunto ou fornecido 
ferramentas de intervenção. Diante do fenômeno, afirmaram agir primeiramente 
observando e depois conversando com os alunos. Apenas os casos mais graves 
levariam para a direção da escola e/ou para autoridade competente (conselho 
tutelar, por exemplo). Desse modo, identificaram que os professores assumem 
uma postura de reação diante do fenômeno, e não de prevenção. 

De acordo com Silva e Rosa (2013), o fato de os educadores saberem pouco 
sobre o bullying se deve à formação inicial dos profissionais da educação, visto que 
o tema é pouco tratado durante o curso de graduação. É importante rever os cursos 
de formação e de formação continuada para que este tema seja contemplado, visto 
a relevância e as implicações deste fenômeno nos estudantes e na comunidade 
escolar como um todo. 

Neste contexto, o psicólogo escolar torna-se um personagem importante 
para a prevenção e o combate às situações de violência, como é o caso do bullying.

3. Psicologia Escolar

O principal objetivo da escola é promover a aprendizagem dos alunos. Para 
que isto ocorra de maneira harmoniosa e eficaz, é necessário que haja um clima 
institucional favorável. Neste sentido, o psicólogo escolar é mais um profissional 
que pode trabalhar em parceria com os professores na promoção de um bom 
processo de ensino-aprendizagem, pois pode, de acordo com Andrada (2005), 
observar, analisar, avaliar e intervir nas situações e nas relações que acontecem 
na instituição educativa.

Entretanto, o psicólogo, no início da sua trajetória dentro das instituições 
educativas, limitava-se a uma atuação de caráter clínico e à utilização de testes 
psicométricos como medida para possível diferenciação do aluno normal e do que 
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apresentava condição patológica. A principio, sua atuação tinha como objetivo o 
enfrentamento do fracasso escolar e das dificuldades de aprendizagem. Era um 
psicólogo acrítico, a-histórico, conservador, visto como técnico ou aplicador de 
testes. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2013), ainda é um desafio 
para os psicólogos escolares a desvinculação da sua prática de uma expectativa 
de atuação de caráter clínico na educação básica, o que pode dificultar a inserção 
e a ampliação destes profissionais na educação. Ainda é necessária a constante 
clarificação do seu papel e de sua relevância para gestores, professores, alunos e 
comunidade escolar. 

Esta visão do profissional da psicologia está mudando lentamente. 
Atualmente, já pode ser visto como alguém que enfatiza as redes de relações 
que se estabelecem entre o professor e o aluno, que leva em consideração a 
cultura em que tanto o aluno como a instituição estão inseridas, mantendo uma 
posição critica, inovadora e criativa. Segundo Zanella (2003, p.73), a atuação do 
psicólogo vai muito além da escuta participante, pois este profissional é também 
“responsável pela constituição de espaços interpsicológicos em que sentidos 
possam fluir, emergir, transitar livremente (...) é responsável por espaços de 
troca, de diálogo, em que o direito à voz para todos seja uma realidade”. Nesses 
espaços interpsicológicos criam-se, conforme Vokoy e Pedroza (2005), condições 
para o estabelecimento de trocas de ideias e promoção de mudanças frente às 
dificuldades de relacionamento interpessoais. É um espaço de diálogo e reflexão, 
onde a equipe interdisciplinar é de importância fundamental. 

Neste novo panorama, há inúmeras possibilidades de ação do profissional da 
psicologia nas escolas como nas intervenções que se referem às relações professor-
aluno, relações escola-alunos, relações escola-pais e/ou responsáveis, relações 
professor e equipe pedagógica e direção. Preconiza-se, na atuação do psicólogo, 
promoção da saúde, identificação de necessidades e avaliações específicas. Guzzo 
(2012) salienta que a psicologia escolar é uma especialidade que exige formação 
contínua e crítica dos profissionais, em uma proposta de atuação que envolve 
toda a comunidade educativa e sua dinâmica, deixando de lado um modelo 
ultrapassado e ineficaz de trabalho.  

Freire e Aires (2012) ressaltam que o psicólogo precisa atuar de forma 
preventiva no ambiente escolar, e que não deve partir de ações pré-estabelecidas, 
de receitas prontas, pois cada instituição educativa possui uma realidade específica 
e uma necessidade de intervenção própria. As autoras consideram que o psicólogo 
é um profissional com capacitação para o enfrentamento e a prevenção da 
violência escolar, contribuindo para a construção de relações humanas mais 
saudáveis, a partir da promoção de reflexões de diversos temas como cidadania, 
solidariedade, generosidade, tolerância e respeito às diferenças. Sua atuação é, 
portanto, intencional e comprometida com a realidade da instituição na qual está 
inserida, envolvendo toda a comunidade escolar, visto que todos devem estar 
preparados, em um trabalho conjunto, em equipe, para enfrentar o problema. 

O Conselho Federal de Psicologia elaborou um documento contendo 
referências técnicas para a atuação do psicólogo na educação básica. Este material 
ressalta que a ação do psicólogo escolar deve envolver “o fortalecimento de uma 
gestão educacional democrática que considere todos os agentes que participam 
da comunidade escolar e de formas efetivas de acompanhamento do processo de 
aprendizagem” (CFP, 2013, p.53). 

O psicólogo escolar é preocupado com a formação de alunos cidadãos, que 
possam estabelecer relações baseadas na ética e no respeito mútuo, nas quais a 
violência não tem espaço. Seu foco está nas relações que se estabelecem dentro da 
escola, visto que “não há dúvida de que as experiências oferecidas pela escola e a forma 
como são vividas e interpretadas pelos alunos têm um significado muito profundo 
para a sua formação” (Grinspun, 2008, p. 134). Nesta perspectiva, o trabalho deste 
profissional na prevenção e/ou intervenção nas situações de bullying é fundamental 
para que os alunos obtenham resultados positivos em sua aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É papel da escola, além de tentar garantir a aprendizagem de seus alunos 
como tarefa principal, estimular a formação de cidadãos críticos e agentes de 
transformação, proporcionando o desenvolvimento de ideias, crenças e valores 
(Polônia & Dessen, 2005). A escola é um espaço rico de interações, nas quais se 
promove o desenvolvimento das crianças. Ao se depararem com uma diversidade 
de situações, elas precisam aprender a respeitar regras e limites da instituição 
escolar. O papel da escola é, nesta perspectiva, o de promover a aquisição do 
conhecimento formal em associação com a formação integral da criança enquanto 
sujeito, considerando suas dimensões afetiva, cognitiva e social (Palmieri & 
Branco, 2007).  

Neste contexto, a criança tem oportunidade de ampliar suas relações 
sociais e estabelecer diferentes formas de comunicação e trocas com outras 
crianças e adultos fora da família. A escola é, portanto, um ambiente rico para 
o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças e adolescentes, mas pode 
funcionar como propulsor ou inibidor destes (Dessen & Polônia, 2007).

Pérez, Astudillo, Varela e Lecannelier (2013) consideram que a violência 
escolar é um fenômeno multicausal, e que a própria escola pode ser geradora de 
violência quando adota práticas pedagógicas agressivas com seus alunos. Böck 
(2008) relata que a violência não vem apenas do exterior da escola, como também 
pode ser gerada em seu interior. De acordo com a autora, a escola pode gerar 
violência quando os professores mantêm uma postura autoritária, são debochados 
e injustos com os alunos, quando as aulas são maçantes, sem significado e 
desatualizadas; ou seja, entra ano e sai ano, mantêm o mesmo material didático e 
metodologia de ensino, gerando frustração e desmotivação nos estudantes. 

Todos os adultos que trabalham com crianças e adolescentes têm 
responsabilidade muito grande ao oferecer um modelo de conduta a ser seguido. 
De acordo com Costantini (2004), toda ação de um adulto é uma influência 
educativa em potencial. Neste sentido, um comportamento impensado, impulsivo 
ou descontrolado pode ter repercussões imprevisíveis e, até mesmo, indesejadas 
no aluno. O autor cita a indiferença e a inadequada atenção diante dos conflitos 
como exemplos de atitudes com resultados negativos na relação professor-aluno. 

Como afirma Costantini (2004), o bullying é um problema que interessa a 
toda coletividade, e também ao futuro da nossa sociedade, visto que estudos 
e pesquisas mostram que jovens agressores, por causa do seu comportamento 
transgressivo e violento, têm maior probabilidade de assumirem comportamentos 
problemáticos, como delinquência, alcoolismo e uso de drogas. 

Ribeiro (2011, p.141-142) destaca que 

“quando se percebe um questionamento de toda a forma de 

hierarquia, quando ocorre uma deserção dos lugares ou funções 

de autoridade com pais e professores se esforçando para serem 

amigos dos filhos e alunos, quando se prioriza a liberdade de escolha 

individual em detrimento de qualquer compromisso coletivo, fica 

muito difícil construir uma trajetória social, definida a partir da 

singularidade das marcas simbólicas presentes na história de cada 

sujeito”.  

Neste panorama de papéis difusos, de acordo com Costantini (2004), 
o agressor não encontra a contenção necessária do ambiente contra a sua 
impulsividade e agressividade, sentindo-se à vontade em um lugar que lhe parece 
sem regras e sem sanções significativas. Não encontra, principalmente, adultos 
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que saibam ouvi-lo e que o ajudem a tomar consciência e a se libertar desse 
papel de intimidador.  Diante disso, o psicólogo escolar pode fazer a diferença, 
colaborando com a equipe para que estes aspectos possam ser clareados, e 
relações mais saudáveis possam ser estabelecidas no interior das escolas.
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APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ:

A ESTÉTICA DA SOLIDARIEDADE – ÉTICA E ALTERIDADE
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CRISE DE REFERÊNCIAS - EFEITOS NA 
SUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA

A crise da contemporaneidade não deixa de ser, a 
par da angústia difusa, uma oportunidade de reflexão, 
um convite para pensar. Os múltiplos núcleos – familiar, 
social, profissional, governos, nações – defrontam-se 
com processos de transformações sociais e culturais que 
desembocam numa crescente complexidade.

As profundas mudanças no contexto do capitalismo – 
e de três a quatro séculos de Modernidade e seu discurso 
racionalista – conduziram-nos à saturação desse modelo. 
O Racionalismo perdeu a força em sua exacerbação da 
Razão. A Racionalidade continua junto à razão sensível, 
no marco das relações sociais. Não há mais espaço para o 
cientificismo sem subjetividade!

As gerações anteriores foram educadas com a 
expectativa de que o mundo teria um sentido e um 
futuro. No entanto, este chegou trazendo consigo o fim 
das certezas. A humanidade atual é confrontada com 
a experiência do naufrágio do modelo esperançoso 
da Modernidade, e mergulha num sentimento 
subjetivo de angustiante dramaticidade e desamparo. 
Aparecem refletidos aspectos da transição que afetou 
os mais variados níveis de nossas vidas: a passagem da 
Modernidade pesada e sólida, para a Modernidade leve 
e líquida, desencadeando o debate Modernidade/Pós-
modernidade, a polaridade entre a ordem e o caos. A 
civilização moderna, que pretendeu eliminar as diferenças 
em sua concepção de homogeneização, aparece sendo 
cobrada e não consegue encontrar o sentido perdido das 
particularidades – e muito menos alcançar a compreensão 
da complexidade.

Dois dos principais nomes da Psicanálise europeia, o 
belga Jean Pierre Lebrun 1 e o francês Charles Melman 2, 
abordam  angústias e dilemas do homem atual diante 
dos desafios da pós-modernidade. Lebrun sublinha 

a frequência cada vez maior de pais que enfrentam 
a dificuldade de dizer não aos filhos: “O  processo de 
humanização começa pelo entendimento de que jamais 
haverá a satisfação completa. É esse o curso saudável das 
coisas”.3 Para Lebrun, essa situação é apenas a ponta de 
um processo que ele chama de “mutação do laço social”. 
Até pouco tempo atrás, a sociedade era hierarquizada, 
havendo um lugar que podia ser ocupado por Deus, pelo 
papa, pelo pai, ou pelo chefe. Hoje, esta organização social 
está em cheque, perdeu sua legitimidade, e sua principal 
característica é o fim da transcendência simbólica e 
religiosa, sendo o resultado a perda de referências em 
que nos encontramos hoje, e, como decorrência, os 
desajustes nas relações sociais. 

Melman sublinha o desaparecimento de limites, os 
excessos do imaginário consumista, a busca do prazer 
a qualquer preço e a supervalorização da estética em 
detrimento da ética, uma nova economia psíquica, onde 
a satisfação tornou-se uma norma social.  Essa aspiração à 
satisfação imediata fragiliza o nosso psiquismo: sofremos 
de excesso de desejo, somos incapazes de aceitar uma 
frustração ou um momento negativo. O perfil de nossas 
sociedades desenhado por Melman é assustador: crise 
de autoridade paterna, depressão endêmica, suicídios, 
consumo de drogas, família desestruturada e, como 
resultado, a violência.

A análise de Zygmunt Bauman em O Mal Estar da 
Pós-Modernidade4 ilumina a reflexão sobre as ansiedades 
modernas. Para o autor, a marca da pós-modernidade, ou 
seu maior valor, é a vontade de liberdade, algo que segue 
o ritmo acelerado das mudanças em todas as esferas da 
vida social, resultando numa insegurança ontológica, com 
a universalização do medo ou das perdas decorrentes 
da troca da ordem pela busca da liberdade. Ou seja, 
panorama bem diverso da segurança projetada em torno 
de uma vida social estável, como pensava Freud em O 
Mal-Estar na Civilização. Trata-se de encontrarmos um 
pouco de paz e ordem em meio às forças desencadeadas 
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com a opção pela liberdade em lugar da segurança. A 
ideologia capitalista, que tem seu marco no individualismo 
e na competitividade, fez desaparecer a solidariedade e a 
colaboração entre as pessoas.

Para Edgar Morin,5 a perda do futuro da humanidade 
é muito grave, pois, quando perdemos a esperança, fica o 
apego ao passado. As guerras de religião, que pareciam 
coisas do passado, voltam à nossa realidade, enquanto a 
tragédia das migrações assombra nossos sentidos. 

Estamos em crise de valores, de princípios, de moral 
e de ética, o que pode provocar desintegrações ou 
regressões, mas pode também ser um recomeço, ou a 
aurora de um novo pacto social. A partir de uma iniciativa 
da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, 
especialistas de diversas áreas do conhecimento reunidos 
na Federasul dialogaram sobre ética e solidariedade 
nas relações sociais. A Jornada 2015 da Sociedade de 
Psicologia do Rio Grande do Sul, intitulada A Estética 
da Solidariedade – Ética e Alteridade - teve como 
objetivo a troca e debate de ideias para ampliar fronteiras 
em reflexões sobre a subjetividade, pensando uma 
estética que sustente princípios de tolerância, empatia 
e alteridade. Isso é um pouco do que se verá nos textos 
que seguem. 

Boa leitura.

5
 Morin, Edgar – Podemos não chegar ao melhor dos mundos, mas a um mundo melhor. Entrevista: Cultura – ZH. 06/08/2011.pg:4/5.
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A HISTÓRIA SILENCIADA DA DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA. 
EXPERIÊNCIA DA CLÍNICA DO TESTEMUNHO. 1

THE SILENCED HISTORY OF THE BRAZILIAN DICTATORSHIP. 
THE EXPERIENCE OF THE TESTIMONY CLINIC.

RESUMO: Esta apresentação aborda os efeitos do 
terror de Estado, a política de reparação psíquica – que 
implica a dialética do esquecimento/lembrança, do dito/
não dito – e as possibilidades de produzir narrativas 
apresentadas a partir da possibilidade de fala e de escuta 
que o Projeto Clínica do Testemunho proporciona aos 
sujeitos anistiados e seus familiares. Testemunhar os 
acontecimentos traumáticos e a potência da dupla 
inscrição do individual e do coletivo constitui vias de 
trabalho psíquico construídas na experiência do projeto 
desenvolvido na parceria Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica e a Comissão de Anistia.

Palavras-chave: Psicanálise; Violência; Testemunho; Reparação psíquica; 
Memória.

ABSTRACT: The present article approaches the 
effects of State terror, the psychic repair politics – which 
involves the dialectic of forgetting/remembering, speech/
non-speech – and the possibilities of producing narratives 
presented by the possibility of talking and listening that 
the Testimony Clinics Project provides to amnestied 
individuals and their families. To witness traumatic events 
and the power of dual registration of the individual and 
the collective constitutes psychic work pathways built on 
project experience developed in partnership Sigmund 
Freud Psychoanalytic Association and the Amnesty 
Commission.

Keywords: Psychoanalysis; Violence;Witness; Psychic repair; Memory.  
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Ele nunca se considerou um exilado político … talvez tenha 

pensado que se ficasse em seu país ia logo cair no desespero … 

assim como tinha vagado pelas ruas e estradas da sua terra, 

começou a vagar pelos países, pelas fronteiras e pelos mares … 

Era terrivelmente distraído … quando passava por uma fronteira, 

mostrava o passaporte com um gesto displicente ou mecânico, mas 

imediatamente se esquecia de que fronteira se tratava ...ficava pouco 

tempo no centro das cidades ...preferia os bairros periféricos … onde 

se dava bem com as crianças e os cachorros … não usava bússola, 

preferia orientar-se pelo sol ... de vez em quando ia aos aeroportos, 

mas quase nunca viajava de avião, entre outras coisas porque, depois 

de se apresentar no balcão correspondente e despachar sua leve 

bagagem, ia ao terraço para ver as grandes aeronaves decolando 

e aterrissando e não prestava a menor atenção nos auto falantes, 

que repetiam seu nome com insistência … em certa ocasião, 

porém, sabe-se lá por que estranho mecanismo, ficou ao lado da 

porta de embarque e subiu confiante no avião junto com os outros 

passageiros. Quando chegou ao destino e mostrou seu passaporte, 

tão displicente como de costume, um funcionário aduaneiro olhou-o 

com atenção e disse: “venha comigo”. Ele o seguiu docilmente por 

um corredor deserto. Quando chegaram a uma porta com o letreiro 

Entrada Proibida, o funcionário abriu-a e o fez passar. Ele entrou, 

desprevenido. Quis se aproximar de uma mesa que havia no meio 

da sala, mas de repente não viu mais nada. Alguém, por trás, havia 

lhe colocado um capuz. Foi então que percebeu que, só por distração, 

estava de novo em sua pátria.  (Benedetti,2013.)

O tema da mesa e os fragmentos deste conto evocam a perda de identidade, 
a busca de referências da pátria, as fronteiras que marcam os vínculos rompidos, a 
solidão em busca de reencontros. O sofrimento moral, físico e psíquico diante da 
“Entrada proibida”. Vidas que podem ser refeitas e outras que sucumbiram ao exílio 
de si e tiveram o suicídio como saída.

Todo exilado de si quer se reconhecer e ser reconhecido pelos pares e pelo 
Estado que o baniu. Todo exilado de seu país quer voltar; quer restabelecer as 
fronteiras do psíquico e dos lugares de pertencimento como cidadão. Almeja 
por reparação, quer sejam pecuniárias, dos direitos civis, de memorialização e da 
recomposição de sua história despedaçada. Todas essas formas de reparação visam 
a restabelecer representações simbólicas e laços sociais. São funções da justiça de 
transição, em suas várias etapas de reparação, e da dupla condição individual e 
coletiva que recoloca o indivíduo como sujeito. Restitui seu lugar na história. 

Múltiplos fatores podem ser abordados quando o tema é se encarar com o 
vivido como efeito do terror do estado. Começamos, então, com a pergunta: o que 
é o terror de Estado? É uma prática utilizada em regimes ditatoriais e de exceção, 
que envolve métodos ilegais de tortura, morte, desaparecimento forçado e perda 
dos direitos civis dos cidadãos, exílios, em nome da defesa do Estado, além de 
tornar invisível a responsabilidade dos crimes cometidos. Também gera efeitos 
nas gerações seguintes, uma vez que o medo e o silenciamento operam em sua 
faceta perversa de quem viveu algo, mas não consegue falar sobre o vivido. Todo 
trauma necessita de trabalho psíquico e simbólico para sua elaboração. Os estados 
de exceção exercem o efeito perverso de decompor o homem em seus códigos 
civilizatórios, identificatórios e sublimatórios. 

 Estado de exceção é o que Giorgio Agamben (2007) chama de vida 

descartável, auge da disjunção/desmantelamento da vida qualificada, aquela que 
tem direito à justiça.  Em Estados onde o excesso e a exceção se juntam, o sujeito 
é calado e seu corpo, dominado. As formas de violência que caracterizam estes 
estados visam à intimidação e à submissão à dominação autoritária, soberana, de 
outro, e são alcançadas através de três formas de ação: o desaparecimento dos 
opositores ao regime, a tortura física e psicológica sistemática, e a intervenção dos 
meios de comunicação. (Riquelme,1993). 

Os efeitos destas formas de violência são subjetivos, sociais e transgeracionais, 
e cumprem a função de causar o silenciamento e o medo. São sequelas duradouras, 
que incidem no sujeito e na subjetivação das gerações posteriores. Sucedem, 
portanto, como violência que produz efeito traumático na história, na memória, e 
nas possibilidades de reconstrução e de reparação psíquica. Herança que evidencia 
práticas da violência de Estado, ainda hoje persistindo a forma da utilização de 
torturas e desaparecimentos forçados – como, por exemplo, os utilizados nas ações 
policiais – e que se mantêm impunes. 

Frente a este estado de coisas, destacamos que a vivência do trauma é 
devastadora.  Rompe com a possibilidade de pensar sobre o vivido. Quebra as 
ligações temporais que abalam a memória dos acontecimentos e a temporalidade 
dos fatos – um passado presente que não se torna passado: a história do 
personagem de Benedetti, que buscava repetidamente voltar, reencontrar o 
perdido, jogando-se de volta à situação de ser perigoso e, portanto, estar contido 
com violência. 

Podemos nos perguntar como dar conta da dor psíquica do exílio sem se 
arriscar à morte?  A experiência de Salinas Fortes (2012) abre um caminho quando 
se pergunta:

Porque escrevo? 

Alinhar palavras, construir frases, apertar parafusos 

gramaticais, de que adianta tudo isso? A única coisa que sou capaz 

de dizer no momento é que se escrevo as memórias é para dar a mim 

mesmo, conceder-me em benefício próprio, uma anistia ampla, geral 

e irrestrita, já que ninguém me concede. (p.93)...    

Há algo que se rompe, pois não é impunemente que se passa 

pela experiência da prisão, assim como não se passa impune pela 

experiência de prender e torturar. Contaminação recíproca. Perda da 

“inocência” de um de lado e outro lado e profunda crise ideológica 

de ambos os lados, cujas repercussões até hoje persistem (p.41)... 

Embora a dor que vai me matar continue doendo, bem presente no 

meu corpo, ferida aberta latejando na memória (p42)

Depois de muitas prisões, morreu de enfarto com 50 anos. Assim como 
ocorreu com Primo Levy (1997), a escritura não deu conta do trauma. Ambos 
também tiveram sonhos: o de Levy – de que ele queria contar dos horrores vividos 
no campo de concentração, mas ninguém queria ouvi-lo –, e o de Fortes – que 
estava enterrado vivo e contemplava impotente a decomposição gradativa, sob o 
ataque dos batalhões dos vermes inimigos (p. 79). 

Outra experiência é a possibilidade ou não de fazer um luto frente ao perdido 
e ao vivido, como neste testemunho de L.: 

“Ei de confessar o seguinte: tal como ocorria com o teatro 

grego antigo, Para sempre Poesia! Cumpriu para mim, uma função 

catártica. Sou grato a Rita por ter me ajudado a dar um enterro digno 
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a meu pai e ter permitido que eu saísse daquele velório interminável. 

Hoje posso sair do cemitério, chorar e viver o luto. A despeito dos olhos 

desabituados pela escuridão, posso vislumbrar o sol. Certa vez disse 

Flaubert: Madame Bovary sou eu. Também posso dizer Rita sou eu.” 

Superar um processo melancólico abre a perspectiva de novos investimentos 
psíquicos, possibilitando substitutos simbólicos que geram outros caminhos 
psíquicos de reencontro com objetos de satisfação. Assim se introduz também 
o valor do testemunho: possibilidade de ser ouvido por alguém que se torne 
testemunha do testemunho; de poder dizer e não dizer, aos pedaços, com as 
condições possíveis de memória e esquecimento, mas com a garantia de ter um 
outro que se implique com o dito. Que não silencie novamente. Não coloque o 
capuz do silêncio. N., em um tempo, optou pelo silêncio quando foi torturada. 
Depois, teve amnésia por longo período de sua vida: “quem puder falar que fale 
sobre o que aconteceu. Sofri muito tempo de uma amnésia ...  anos que não me 
lembrava de coisa alguma… nem do nome dos familiares.” 

Exemplos de tentativas de restabelecer memória, de ir ao encontro de 
novos objetos de investimento, de que a lei se cumpra, e de restabelecer justiça 
na contramão de Trasímaco (459 a.C. — 400 a.C.) – personagem do diálogo 
platônico A República,  que, sendo o principal interlocutor de Sócrates no primeiro 
livro desta obra, é responsável pela apresentação da definição de que a justiça 
não é nada mais do que a “conveniência do mais forte”, “fazer o que é do interesse 
do mais forte”. Ele assevera que a lei criada pelo arbítrio do governante tem a 
qualidade de lei justa, ao contrário do que defendia Sócrates, quando afirmava que 
a ruína da cidade se define pela sujeição da lei ao governante.

É com flagrante desfaçatez que o sofista apresenta a tirania e a 

vida do tirano como modelos da mais completa injustiça e do máximo 

de felicidade que esse tipo de injustiça é capaz de proporcionar. Assim, 

o tirano, que por arbítrio usurpa, tortura e mata, fazendo os cidadãos 

seus escravos, não é injuriado por estes, mas invejado e qualificado 

de feliz por todos quantos souberam que ele cometeu a injustiça 

completa. “É que aqueles que criticam a injustiça”, disse Trasímaco, 

“não a criticam por recearem praticá-la, mas por temerem sofrê-la” 

(República, 344c). A justiça, o sofista reiterou, é a vantagem do mais 

forte. (Pereira da Silva e Fabretti.,2006).

Uns escrevem como Salinas Fortes, outros buscam formas de militância onde 
refazem vínculos solidários, como N., que fala para públicos que não sabem do 
ocorrido pela ditadura. Outros se matam, como Dodora, que se jogou nos trilhos 
de um metrô no exílio por se ver desprendida dos objetos que amava; ou como Frei 
Tito, que se via perseguido por seu torturador e se enforcou. Destinos distintos, que 
certamente se relacionam com possibilidades de recomposição psíquica e social. 
Espaços onde se inscrevem políticas de reparação da chamada justiça de transição, 
onde se inscreve o Projeto Clínicas do Testemunho, que oferece atendimento 
psíquico individual e de grupo de testemunhos aos afetados diretamente pelos 
atos de exceção da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) e também aos seus 
familiares, filhos e netos. Também capacita profissionais e agentes de saúde para o 
trabalho com a violência de Estado.

 A reparação passa a ser o eixo estruturante da justiça de transição, rompendo 
a lógica da negação da existência das vítimas e a imposição do esquecimento, 
através de políticas – além das Clínicas do Testemunho – e de programas de 
memorialização como o Marcas da Memória – o das Caravanas de Anistia, onde o 
Estado, ao julgar os processos de Anistia, pede desculpa ao sujeito e reconhece sua 
responsabilidade nos atos praticados –, e, por fim,  da instauração da Comissão 

Nacional da Verdade. Assim, rompe-se com a lógica de invisibilizar as vítimas e dá-
se um significado moral ao crime: reconhece a morte efetiva e rompe o significado 
hermenêutico de ocultação que legitima o dano produzido e desfaz a versão dos 
vencedores/ autoritários. Se o significado da anistia, para alguns, reverberava 
esquecimento ou amnésia, agora passa pela ação estatal do reconhecimento a 
revelar o protagonismo da reparação e da memória. (Tosi, Ferreira, Torelly e Abrão, 
2014)

Lidar com as categorias de verdade, memória e ética nos reporta ao 
pensamento de Walter Benjamin (1994), que observa que não há documento 
de cultura que não seja também documento da barbárie, sendo, então, que a 
missão da crítica engajada consiste em “escovar a história a contrapelo” para 
que nada se perca.  Propõe fazer da memória um princípio de justiça. Assim, 
memória e justiça das vítimas têm uma relação tão íntima e oposta como a que 
existe entre esquecimento e injustiça. Para marcar a relevância do rompimento do 
silenciamento e da construção da verdade dos fatos, apresentamos, para finalizar, 
alguns números do relatório final da Comissão Nacional da Verdade (2014): 
377 agentes responsáveis pela repressão (nenhum condenado); 434 mortos e 
desaparecidos na ditadura, sendo 210 desaparecidos, 191 mortos e 33 corpos 
localizados; 6591 militares perseguidos no período da ditadura, sendo 3340 da 
Aeronáutica, 2214 da Marinha, 800 do Exército e 237 das polícias estaduais. Fica 
para pensarmos que, frente ao balanço da ditadura de que 50 mil pessoas foram 
presas, 20 mil pessoas sofreram tortura e 10 mil foram exiladas, as políticas de não 
repetição são fundamentais e expressam o novo imperativo categórico proposto 
por Adorno como uma política do nunca mais. 
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PERCURSOS DA ALTERIDADE E ÉTICA

WAYS OF ALTERITY AND ETHICS

RESUMO: Não existe questão humana que não seja 
uma questão radicalmente ética. Portanto, contar com a 
alteridade e tê-la em conta representa o intervalo crítico 
que, irredutível à tematização, convoca a diferença como 
significação para além de qualquer essência. O trauma 
do pensamento logocentrado inspira um instante que 
irrompe no dizer ético por excelência, desagregando, 
com seu encontro com o outro, as racionalidades bem 
pensadas, e investe de responsabilidade qualquer crítica 
da realidade.
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ABSTRACT: There is no human question which 
is not a radically ethical issue. So rely on otherness and 
take it into account is the critical range that, irreducible 
to thematization, calls the difference as significance 
beyond any essence. The trauma to the logocentric 
thought inspires an instant that erupts the ethical tell par 
excellence, disaggregating, with his encounter with the 
other, the well thought-out rationalities which invests 
responsibility any criticism of reality.
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Introdução – da Totalidade

Quando Heráclito concebeu que o ser, a verdade, o sentido, a arché se dá no 
entrave, no combate, no choque; estabeleceu as diretrizes daquilo que a história 
do Ocidente se atreveu chamar de “conhecimento”. Conhecer é guerra3. Conhecer 
é violência. O originário da razão é violento. Conhecer é totalidade, e a totalidade 
é sempre violenta. Não obstante, a aporia se instaura porque a totalidade, 
para ser total, tem que incluir a tudo – inclusive a si mesma. Assim, nega-se a 
diferença que é originária do pensamento. Conclusão: a totalidade acaba negando 
o pensamento. A totalidade não pensa. “Um ser só pode ser tomado por uma 
totalidade se carece de pensamento. Não que ele se engane ou pense mal ou 
loucamente – ele não pensa.” (Levinas, 1997, p. 34).  Esta é a tese de Emmanuel 
Levinas. A guerra é a experiência pura do ser purificado; desinibido. Desvelado pela 
racionalidade. Aprisionado em caixas ontológicas de sentido. Segundo o pensador 
lituano: “no es necesario probar por oscuros fragmentos de Heráclito que el ser se 
revela como guerra al pensamiento filosófico; que la guerra no sólo lo afecta como 
el hecho más patente, sino como La patencia misma – o la verdade – de lo real.” 
(Levinas, 1999, p. 47). 

Violência: ser ou não ser? O resto é diferença

A violência da razão ontologizante que se dá na guerra ganha dimensões no 
plano relacional. Tortura a diferença. Tal racionalidade infere totalidade no ímpeto 
pelo conhecer. Conhecer o princípio e a origem significa o verdadeiro pensar4, 
que só se importa com o todo e dimensiona um conceito de violência de maior 
amplitude, como aqui propomos, não apenas recaído no espectro da violência 
física: violência é a negação de uma alteridade em todas as suas complexas, sutis, 
simbólicas e pouco perceptíveis manifestações (Souza, 2008, p. 32).

Esse anseio totalizante ganha substancialidade principalmente no primeiro 
grande entrave reconhecido na história da filosofia ocidental. Está em Parmênides 
o privilégio pelo estático e unitário como determinante na procura pelo ser. 
Já Heráclito credita o ser ao movimento, ao devir que se manifesta na guerra. 
No entanto, por mais que à primeira vista se possa conceber um antagonismo 
intelectual entre os dois pensadores, ambos se preocupam com mesmo problema: 
“o que é o ser?”, e comungam da mesma premissa: “o ser é e o não-ser não é”5. 

Estas são as diretrizes primordiais de toda a história do Ocidente. O ser é o 
que importa ao pensamento. Ou seja, é tudo aquilo que pode ser aprisionável 
coerentemente pelo logos, enquanto o não-ser é o resto; o nada – aquilo que 
pode ser descartado, reduzido ao rótulo de irreal e desmaterializado do universo 
verdadeiro (Souza, 1996, pp. 22 e 136). A vontade da univocidade, a mania da 
conceituação absoluta, acompanha o homem desde o início de sua relação com 
o saber, sem admitir contrapontos que relativizassem as assertivas da totalidade. 

A busca por uma realidade unívoca significaria a troca da angústia e da 
incerteza pelo conforto da “verdade”. Platão e Aristóteles começam as tentativas 
mais elaboradas de organizar um sistema de racionalidade que explore os 
caminhos da resposta sobre a questão ontológica do “ser”, que é, conforme 
afirmamos, o único movimento do pensamento que importa para o homem. O 
que é ser? Platão procura deduzir o ser por aquilo que chamou de “Ideia”, algo 

que assume um patamar de perfeição e com o que o homem, de algum modo, 
é capaz de ter contato. Experimentou a impossibilidade de uma solução unívoca 
e a necessidade de uma constante aporia. A perplexidade do filósofo é percebida 
no diálogo “O sofista” (Platão, 1983), quando este se debruça sobre o problema 
metafísico fundamental do ser e do não-ser, do uno e do múltiplo, do universal 
e do singular, sem chegar a uma resposta. Consagra a dialética como o método 
capaz de perseguir a verdade a partir dos contrastes. 

Aristóteles complementa as soluções platônicas, afirmando que o mundo das 
ideias não seria capaz de absorver o problema e explicar a realidade. O considerado 
fundador da metafísica designa a Ontologia como a ciência que investiga o 
ser enquanto tal; ciência das causas primeiras, que, para o estagirita, está na 
concepção de “substância”. A pesquisa da verdade é identificada com a pesquisa 
das causas, as quais abririam o homem para a sabedoria dos entes, pela teoria da 
causalidade. Assim, o pensamento do ser se reduz aos entes. Com isso, podemos 
dizer que tanto Platão quanto Aristóteles só pensaram o ser no presente. Ou seja, 
fora da temporalidade. Husserl e, principalmente, Heidegger instituem o problema 
do “ser” na temporalidade. 

Os modelos de pensamento que se insurgiram contra esta tentativa de 
explicitação da realidade foram tidos como subversivos da suposta incumbência 
humana da busca pela verdade unívoca. Obtiveram a repulsa do pensamento 
hegemônico e, hoje em dia, tal rechaço ainda é reproduzido e reverenciado por 
muitos pensadores contemporâneos que carregam e disseminam esta percepção. 
Isto é o que podemos perceber no tratamento dado aos filósofos sofistas, aos 
cínicos e aos demais perversores, que surgiram e foram demonizados pela 
organicidade cognitiva ao longo da história do pensamento ocidental (cf. Bergson, 
2005, p. 263-264).    

Contudo, alguma disposição crítica da filosofia contemporânea mantém-se 
e é avessa a universalismos, procurando romper com toda e qualquer pretensão 
de totalidade, já que o intelectualismo do passado naufragou em mera tautologia 
(Souza, 2008, p. 29). A racionalidade ocidental não se apercebe que todo originário 
da possibilidade do pensamento se inscreve pela diferença. É ela que possibilita o 
pensar. Será mais uma vez SOUZA (2005, p. 189-208) que lucidamente esclarece 
que a percepção da racionalidade ocidental é inaugurada com uma pergunta: “O 
que é a realidade?” Começa-se, assim, o filosofar. Existe uma dúvida, uma diferença 
originária, pois aquele que pensa só é capaz de pensar algo diferente de si. A 
questão da realidade – “o que é a realidade?” (X=?) – ganha uma resposta, pois 
o aparelho cognitivo não suportava, já em sua origem, o indeterminado, o infinito, 
o apeiron. A vontade conceituante dá uma resposta: determina, pelas categorias 
lógicas, que realidade é igual a Y (X=Y). Finalmente, a concepção se desdobra, 
e compreende-se a realidade a partir da nomenclatura dos objetos: a realidade 
coincide com seu nome (X=X). A diferença, assim, é neutralizada, e o pensamento 
se torna totalidade. O homem se fecha ao indeterminado, apropria-se da realidade 
e retroalimenta a lógica violenta de construção da subjetividade. A diferença se 
torna igualdade: “é na igualdade, na equalização do diferente, no processo dinâmico 
desta equalização de uma vez para sempre, que repousa a segurança do logos”. Essa 
compreensão apropriativa, oriunda da ontologia, deságua e macula as percepções 
éticas que estavam por vir. O homem, desde sempre, habita o verbo “ser”. As teorias 
morais, desde então, dimensionam sua lógica de operação a partir de elementos 
essencializantes, sem considerar o necessário “reiniciar” a que o pensamento 
filosófico verdadeiro se presta, sem considerar que toda decisão ética mantém em 

3 “A veracidade do real, de todo o ser e do ser em geral, é a guerra: esse é o dado mais originário, mais evidente. Todos nós começamos na e 
pela guerra: eis o que somos obrigados a constatar.” (grifo no original). Cf. Sebbah, 2009, p. 46.

4 “Num eu (moi) consciente, nada pode entrar fraudulentamente, como de contrabando, sem se expor à confissão, sem se igualar na confissão, sem se 
fazer verdade. A partir daí, toda racionalidade equivale à descoberta da origem, do princípio.” (Levinas, 1993, p. 88-89)..

5 “Jamais obrigarás os não-seres a ser; tu porém, afasta o pensamento deste caminho de investigação” (Parmênides, 1993, p. 47). Aristóteles 
acompanhou o ensinamento parmenídico e contemplou a formatação da tradição ocidental neste sentido: “esta claro que es imposible que uno 
mismo admita simultáneamente que una misma cosa es y no es. Pues simultáneamente tendría las opiniones contrarias el que se engañase acerca 
de esto. Por eso todas las demonstraciones se remontam a esta última creencia, pues este es, por naturaleza, principio también de todos los demás 
axiomas.” (Aristóteles, 1998, p. 168).
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seu coração o fantasma do indecidível – figura, portanto, da alteridade. 

A tautologia da filosofia que não se põe em crise transforma o infinito em 
totalidade, o Outro no mesmo e a diferença em igualdade. Esquece-se que, antes 
de tudo, dá-se a diferença. “Não ignoramos que, do Outro, somente captamos 
o que se dá à nossa representação, e que sua alteridade se refugia para além da 
própria estrutura de cognoscibilidade e de manipulação do logos – e também 
não desprezamos o fato de que, sem estes cuidados, nos tautologizamos em uma 
Totalidade autofágica, beco sem saída de qualquer lógica do absoluto” (Souza, 
2005, p. 205).  

A ética como filosofia primeira

O traço radical sobre o qual nos debruçamos, portanto, tem na alteridade a 
condição de reconstrução de qualquer sentido. Reconhecer a diferença é já uma 
possibilidade tardia, pois, desde sempre, ele se deu. Será esta ancestralidade que 
faz pressupor outra compreensão de si mesmo, agora a partir do outro. 

Que a abertura de flancos para a racionalidade da alteridade ainda é um 
por vir, é algo que não necessita extraordinária prova. Basta estar no mundo para 
perceber. A categoria da alteridade é de tal modo incompreendida – seja por uma 
leitura superficial e refém das primeiras impressões adocicadas que a obra de 
Levinas pode sugerir, seja por sua dificuldade de penetrar no mundo prático, no 
face-a-face do encontro – que o desafio de sua releitura se repropõe mais urgente 
do que nunca. 

O mais preocupante é o uso da categoria da alteridade, nos mais diversos 
espaços e contextos, como um “bordão”, reproduzido como uma senha ou 
um emblema, sem levar às últimas consequências o que a radicalidade deste 
pensamento reivindica. A trivialização da inovação trazida pela recepção da 
alteridade, pensada na aventura do encontro, é algo que precisa ser sempre 
denunciado. Há um dever de vigília dos intelectuais sérios, posto que é inúmeras 
vezes confundida, por exemplo, com a própria ideia de dignidade humana, ou 
mesmo com percepções legislativas (a ética suprimida como “código de ética”). 
No entanto, o pensamento da justiça em nada se reduz ao direito ou a quaisquer 
apanágios da representação.

O direito, o fundamento da dignidade humana, a ideia de democracia, e a 
liberdade, no patamar do iluminismo moderno, são construções necessárias 
feitas pelo homem para traduzir uma possibilidade de socialidade e convivência 
relacional. O que propõe são horizontes de outro modo estranhos a tais dimensões, 
atrelados a um pressuposto diferenciado: a temporalidade – em que pese a 
permanente tentativa da racionalidade instrumental de exorcizar o tempo e, 
consequentemente, aniquilar o “Outro”. A justiça, considerada aqui como o 
suportar o peso da responsabilidade perante outrem, ultrapassa os limites restritos 
da assimetria. Qualquer arsenal reflexivo que se debruça sobre o tema deve atentar 
a essa condição. “Viver perigosamente não é o desespero, mas a generosidade 
positiva da incerteza.” (Souza, 1997, p. 98).

É necessário, portanto, para enfrentar de forma mais detida a perspectiva 
levinasiana da alteridade, perceber-se a ruptura do trauma diante de outra 
subjetividade, não sem antes aduzir com rigor algumas concepções filosóficas 
básicas. Em Heidegger, a preocupação primordial é, de fato, pelo sentido do ser. 
Boa parte da obra levinasiana é destinada a questionar o anseio pela ontologia em 
detrimento da ética, e seu principal alvo é Heidegger, principalmente em virtude 
de sua inegável relação com o nazismo.

“Dasein jamais tem fome”, segundo Levinas (1999, p. 153). O ser-aí se 
preocupa com o ser. Pergunta-se pelo ser. Por conseguinte, seu pensamento 
seria indiferente à questão ética. Para muitos autores, a exagerada preocupação 

ontológica de Heidegger o fez subestimar a questão ética.

Nesse sentido, o pensamento de Heidegger é tido como uma tautologia do 
mesmo. Existir é compreensão. “Ser articula-se com o pensar.” (Heidegger, 1967, 
p. 28). Filosofar é pensar sobre os atos impensados que constituem a existência 
– os atos simples do cotidiano e do mundo prático. Para Heidegger, este mover 
existencial que vem antes da consciência é o digno de ser pensado (1967, p. 
38). É o exato momento de compreensão do ser, em um movimento circular de 
compreensão hermenêutica. Assim, tudo retoma e retorna ao Ser-aí, e por isso, 
muitos pensadores entendem a filosofia heideggeriana, apesar de realmente 
instigante e renovadora, como ainda imersa em uma totalidade (Souza, 1998, p. 
80).

Algumas linhas de Jacques Derrida (1991, p. 195) podem nos ajudar a 
esclarecer esta ideia: “Na leitura desse jogo, pode-se entender em todos os sentidos 
o seguinte encadeamento: o fim do homem é pensamento do ser, o homem é o 
fim do pensamento do ser, o fim do homem é o fim do pensamento do ser. O 
homem é desde sempre seu próprio fim, isto é, o fim do seu próprio. O ser, é desde 
sempre, o seu próprio fim, isto é, o fim do seu próprio.” 

Levinas – introdutor do pensamento fenomenológico na cultura filosófica 
francesa e tradutor de Husserl –, ao longo de suas obras, demonstra uma relação 
ambígua com a percepção husserliana. Por vezes, a crítica é atroz; por outras, é 
perfeitamente verificável o teor da influência de Husserl em seu pensamento 
(cf. LEVINAS, 1999. p. 54). Levinas afirma que apenas faz uso do método 
fenomenológico, pois vincula a este a necessária inquietação do pensamento 
avesso a premissas edificantes e pretensões totalizantes, introduzindo a “dúvida 
subversiva”, mas aufere que a articulação da “significação sem contexto” (LEVINAS, 
1999. p. 50), pedra de toque de suas obras, dá-se no ultrapassar da pretensão 
fenomenológica (PELIZZOLI in SOUZA, 2001, p. 284).

Com isso, a questão que se instituiu, apesar das conquistas inegáveis da 
fenomenologia e da ontologia fundamental (cf. LEVINAS, 1982, p. 29-35), é sobre 
a possibilidade de existir um pensamento fora do horizonte da intencionalidade, já 
que esta é sempre feita a partir de representações. O próprio pensar filosófico não 
seria um ultrapassar os horizontes da representação? (LEVINAS, 1999, p. 188). A 
ontologia estaria disposta a isso?

Para serem ultrapassadas as barreiras de qualquer ontologia, há de se 
perguntar pelo verdadeiro sentido desta pergunta: para que perguntar o ser? 
(Souza, 2008, p. 136). Por que a obsessão pelo ser? O que há por traz disso? O 
que está construído como sentido de existência no perguntar-se pelo ser? “Ser 
ou não ser, provavelmente não é aí que está a questão por excelência.” (Levinas, 
1997, p. 177). Se devemos considerar a inovação do pensamento heideggeriano, 
no que tange ao retorno das antigas questões filosóficas e sua forma inédita de 
abordagem, não podemos esquecer que tal aporte pode carregar uma dimensão 
ainda perigosa – ainda englobante (Pelizzoli in Souza, 2001, p. 289). Há de se 
reinaugurar o fundamento do pensamento filosófico para além do sentido do ser. 
Algo que interrompa o reino do ser. Um outro modo que ser (Levinas, 1982, p. 92). 
Um modo distante dos modos do ser, pois inexiste uma resposta ontológica para a 
questão do poder ontológico. 

Sutileza que é título de sua mais importante obra: “de outro modo que ser, 
ou mais além da essência”. A palavra que já traz a ruptura do modo de pensar 
ontologizante, pois não visa um outro modo de ser , mas sim um ou modo de 
pensar que vá além do que o modo de pensar do ser. Um outro ponto de partida. 
Uma notória an-arquia na formatação do pensamento ocidental. Levinas esclarece, 
ao comentar essa obra, que o des-inter-esse é o que quer dizer o título do livro “de 
outro modo que ser”. A condição ontológica desfaz-se, ou é desfeita, na condição 
ou incondição humana. Ser humano significa viver como se não fosse um ser entre 
os seres. Como se, pela espiritualidade humana, invertessem-se as categorias do 
ser, num “de outro modo que ser”. Não apenas num “ser de modo diferente; ser 



 Diaphora | Porto Alegre, v. 15 (2) | ago/dez 2015. 57

diferente é ainda ser.” (1999, p. 93). 

Conforme Ricardo Timm de Souza (1999, p. 151): “A verdade do não-ser não 
é menos verdadeira e importante do que a verdade do ser, somente porque seu 
“conteúdo de verdade” – sua Alteridade – não pôde conservar sua dimensão 
própria e teve de entregá-la à determinação da Totalidade. A verdade do Outro-
que-ser é uma outra verdade, que não tem seus alicerces na dinâmica da liberdade 
do ser.”

Enquanto para Heidegger a história da filosofia está no esquecimento do Ser, 
para Levinas o limiar da crise não está propriamente no esquecimento da diferença 
ontológica entre ser e ente. A problematização se insere a partir do esquecimento 
do “outro” como foco de responsabilidade do mesmo. Inverte-se a lógica do que 
significa pensamento. “Pensar não é mais contemplar, mas engajar-se, estar 
englobado no que se pensa, estar embarcado – acontecimento dramático do ser-
no-mundo.” (Levinas, 1997, p.23). 

Ultrapassar as barreiras de uma mera unidade psíquica solitária e monádica 
para uma dimensão de subjetividade que suporte o peso da decisão pelo outro 
é o que move Levinas a se perguntar se “a ontologia é fundamental”. Percebe 
que, partindo do ponto de vista ontológico como filosofia primeira, sempre 
compreender-se-á a ética como estilhaços do ser (1997, p. 31).

Levinas (1997, p. 22) é ilustrativo na temática que estamos abordando: “O 
homem inteiro é ontologia. Sua obra científica, sua vida afetiva, a satisfação de 
suas necessidades e seu trabalho, sua vida social e sua morte articulam, com 
um rigor que reserva a cada um destes momentos uma função determinada, a 
compreensão do ser ou a verdade.”

Seria necessária uma trans-ontologia; uma metafenomenologia (Derrida, 
2009, p. 121), o ultrapassar os limites da diferença ontológica à filosofia da 
diferença para assim sairmos dos arredores da insuficiência do ser-com-outros 
(miteinandersein) heideggeriano (Souza, 1998, p. 157-158). Direcionar a 
intencionalidade existencial para a intencionalidade ética. Uma espécie de má 
consciência ou consciência não-intencional, como assim denominou Levinas, 
pois consciência como consciência de algo não pode ter a si mesma como o 
foco da questão. Algo como uma consciência reduzida, na margem da ideia de 
consciência, “(...) que, na reflexão sobre si mesma, reencontra e domina como 
objetos do mundo seus próprios atos de percepção e de ciência, e se afirma, assim, 
consciência de si e ser absoluto – permanece, também, como por acréscimo, 
consciência não-intencional de si mesma, sem nenhuma visada voluntária: 
consciência não-intencional exercendo-se como saber, sem ela saber, do eu ativo 
que se representa mundo e objetos.” (Souza, 1998, p. 188).

O filósofo lituano afirma que “a relação com outrem não é ontologia” (Levinas, 
1997, p. 31) e, assim, consagra a ética como filosofia primeira (Sebbah, 2009, p. 71). 
O olhar do rosto6 do outro não é uma figura. Não é fenômeno ou não-fenômeno. 
É contrafenômeno (Sebbah, 2009, p. 124). Para se dar a relação com o outro é 
necessário que este apareça como uma não-fenomenalidade. “Fenomenologia 
alguma pode, portanto, explicar a ética, a fala e a justiça.” (Derrida, 2009, p. 151).

Analisando a ontologia de Heidegger, Levinas aponta que “a relação ética ́ ser-
com-outrem´ não passa de um momento de nossa presença ao mundo. Ela não 

tem lugar central.”(Levinas, 1997, p. 158). Neste âmbito, outrem se torna objeto de 
compreensão do ser-aí, e só depois se torna um interlocutor (Levinas, 1997, p. 27; 
cf. ainda Souza, 2005, p. 77): “la ontologia heideggeriana que subordina la relación 
con el Outro a la relación con el ser em general (...) permanece en la obediencia de 
lo anónimo y lleva, fatalmente, a oura potencia, a la dominación imperialista, a la 
tirania.” (Levinas,1999, p. 70). 

O mundo não tem sentido sem o homem. Dussel (1977, p. 40-46), pensador 
argentino muito influenciado por Levinas, afirma que o homem é ente que não é só 
ente, e justamente por isso tem responsabilidade pelo rosto de outrem, pelo futuro 
de outrem, pela educação de outrem. Pela fenomenologia, o homem descobre 
que se compreende pelos entes, e, portanto, tem um dever com eles. Assim, deve 
inverter o paradigma de manipulação do mundo para compreensão do mundo. 
A epifania do rosto é a revelação da opressão do pobre, do outro, que não pode 
ser equiparada à manifestação do ente fenomênico. O homem, quando nasce, é 
acolhido por outro homem, por isso a relação homem-homem antecede a relação 
homem-objetos.

O olhar do Rosto

Em Levinas, a recepção do outro é experiência do infinito ético. Entre o mesmo 
e o outro, existe um abismo de infinito que os separa. O autor admite a postulação 
de Descartes, principalmente desenvolvida na sua terceira meditação, no que 
tange à ideia de infinito. Descartes, através da ideia de infinito, tentou provar a 
existência de Deus, e evoca seu caráter inatingível pelo movimento cognitivo 
(DESCARTES, 1973, p. 107-108). O ponto de partida da concepção de infinito em 
Levinas é originária do pensamento cartesiano, entretanto, este modelo contém 
reservas quando adentra a percepção ética (SOUZA, 1999a, p. 82). Enquanto 
Descartes permanece fiel aos fundamentos da racionalidade ocidental, Levinas usa 
essa racionalidade para petrificar seus próprios limites, fazendo uso da ideia de 
infinito como um meio para abrir uma brecha nos esconderijos da totalidade do 
ser (SOUZA, 1999a, p. 93). “O infinito não está em parte alguma a não ser no rosto 
de Outrem” (SEBBAH, 2009, p. 50).

Minha existência começa com a presença da ideia de infinito, que já consiste 
na ideia de servir outrem, o qual está infinitamente separado de mim (Levinas, 
1999, p. 196). A ideia de infinito postula uma separação total entre o “eu” e o 
“outro” (Levinas, 1999, p. 124), pois é pela exterioridade de outrem que se pode 
deslumbrar a percepção da alteridade7. O outro é sempre exterior; recusa-se aos 
meus poderes (Levinas, 1999, 211), e minha relação com este outro jamais anula a 
separação (Levinas, 1999, p. 262). 

A esta separação completa, Levinas atribui a ideia de ateísmo (Levinas, 1999, 
p. 82). É pela interdependência ateia do ser separado, em independência absoluta, 
que se dá a possibilidade da relação ética. “Solamente un ser ateo puede remitirse 
al Outro y ya absolverse de esta relación” (Levinas, 1999, p. 100). Este é um ponto 
bastante mal interpretado na obra levinasiana: muitos creditam toda sua filosofia 
a algum teologismo salvacionista8. 

Levinas é influenciado pela percepção talmúdica que concebe Deus como 
uma força que não intervém nas relações mundanas. Apenas deixa seus vestígios 

6 Ricardo Timm de Souza alerta que a melhor tradução para a ideia de “rosto” (visage) em Levinas estaria na concepção de “olhar”. A ideia de 
“olhar” remonta o absolutamente inaprisionável pela racionalidade. Até mesmo mais enigmática que a própria concepção de rosto.

7 “La exterioridad – o si prefiere, la alteridad (...) es verdadera, no en una visión lateral que la perciebe em su oposición a la interioridad, es verdadera 
en el cara a cara que no es enteramente visión, sino que va más lejos que la visión; el cara a cara se estabelece a partir de un punto, separado de la 
exterioridad tan radicalmente que se sostiene a si mismo”. (Levinas, 1999, p. 270).

8 Levinas, ao longo de sua obra, faz referências que podem ensejar que sua filosofia adere a algum movimento de pensamento teológico: “A bíblia 
seria, para mim, o livro por excelência” (Levinas, 1992, p. 16). “Proponemos llamar religión a la ligadura que se estabelece entre el Mismo y el 
Otro, sin constituir una totalidade.” (LEVINAS, 1999, p. 64).  Mas trata-se de um erro grosseiro admitir o pensamento levinasiano como uma mera 
instrumentalidade teológica. O autor deixa claro, por inúmeras vezes, que seu pensamento transcende a ideia de um criador que influa nas relações 
mundanas e que possa ser alvo de imanentização pela racionalidade.
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expressos primordialmente pelo rosto de outrem (Levinas, 1997, p. 151). Em 
Levinas, a ideia de Deus é profícua para legitimar o infinito ético, mas é vista para 
além da revelação. Deus é um “desconhecido que não toma corpo.” (Levinas, 1999, 
p. 203). Está aberto para as negações e inquietudes do ateísmo. Para Levinas, o 
encontro com o outro é religião. Mas religião aqui significa re-ligar o mesmo ao 
outro na abertura para a exterioridade na fuga do solipsismo (Souza, 2005, p. 219-
221). Expressa uma espécie de “teologia sem palavra” (Levinas, 1999, p. 204). Deus 
é uma palavra que só tem sentido em contexto ético.

A concepção levinasiana anuncia a necessidade do ateísmo como referencial 
primordial da ruptura da humanidade com seus mitos (Levinas, 1999, p. 100) e da 
indelegabilidade da responsabilidade pelo outro. Uma possibilidade de delegação 
da responsabilidade ética poderia ser sugerida pela crença em uma entidade divina 
que assumiria tal missão. Esta condição também expressa o pensamento de Edgar 
Morin, que não concebe o conceito de religião limitado à relação com deuses. Para 
Morin (2005, p. 172-173), um conceito renovado de religião comporta a missão de 
salvar a terra a partir de uma fraternidade comum, sem criação, sem revelação nem 
salvação por imortalidade; sem verdade primeira nem verdade final; uma religião 
capaz de compreender as outras e disposta a ajudá-las. “Seria uma religião sem 
deus, mas na qual a ausência de deus revelaria a onipresença do mistério (...) seria 
uma religião que assumiria a incerteza. Seria uma religião aberta sobre o abismo”.

A separação plena e a consagração da percepção de infinito demarcam a 
falência do aprisionamento de sentido por meras representações. Em Levinas, 
“a representação assegurava à tradição filosófica o próprio contato com o real.” 
(Levinas, 1999, p. 69). O estranhamento da diferença do mundo que se depara 
aos olhos é originário do pensamento filosófico, desde os pré-socráticos. A 
racionalidade ocidental se rendeu à neutralização da diferença que existe entre 
a realidade e aquilo que se pensa dela. Desde então, o homem é escravo das 
suas representações, e formata sua percepção de realidade a partir disso. Assim, 
racionalidade se torna adequação entre representação e conceito (Levinas, 1997, 
p. 114). Não esqueçamos que tal esquematismo, ordenado pela subsunção que há 
entre o pensamento e a captura da verdade – visto principalmente pelo binário 
verdadeiro e falso –, trouxe inúmeras contribuições à humanidade. Entretanto, 
este modelo de racionalidade, aniquilador da diferença originária, incapaz de lidar 
com o inconceituável (ou seja, “o outro”), demonstra toda sua violência no campo 
relacional, ao desmerecer o abismo incomensurável que há entre a capacidade 
cognitiva e o infinito da exterioridade.

O brilho da exterioridade é exprimido pela percepção de infinito, que, sob 
nenhuma hipótese, pode ser absorvido9. A percepção de infinito extravasa as 
possibilidades de apreensão pela dimensão do pensamento (Levinas, 1999, p. 52-
53). Não dá margem a essa possibilidade, e fundamenta a relação de exterioridade 
que condiciona a experiência ética, ao deparar-se com um olhar. Receber de 
Outrem, para muito além da capacidade do Eu, significa exatamente ter a ideia 
do infinito (Levinas, 1999, p. 75). Pois conceber a ideia de infinito é já ter acolhido o 
outro (Levinas, 1999, p. 116). 

A única afirmação que poderíamos fazer a respeito do outro, infinitamente 
outro, é que, entre esta relação minha com outrem, existe uma irredutível diferença 
que me causa estranheza, ao primeiro momento, pois esse outro pode dizer “não” 
ao meu “sim” (Souza, 2004, p. 58). O “Outro escapa ao controle do mesmo, devido 
à sua infinita distância que se preserva” (Souza, 1999a, p. 117). O infinito, presente 
no olhar do outro, é fala para além de palavras (Souza, 1999a, p. 136). 

Esta percepção de infinito não impossibilita o encontro ético que aqui é 
trazido como esteira de reflexão. A filosofia da alteridade recepciona críticas no 
sentido de que, ao traduzirmos o outro como infinito, infinitamente inapreensível, 
irrepresentável, estaria se também impossibilitando o encontro, já que seria esta 
uma tarefa contraditória neste pressuposto de pensamento pré-relacional. De fato, 
esta concepção de infinito assusta as racionalidades acostumadas a ter as diretivas 
da filosofia lógico-analíticas com as rédeas do sentido. Assim, não se percebe 
a sofisticação e a sutileza do pensamento do infinito ético: ao conceber o outro 
como infinito, esta percepção, de algum modo ou de todo modo, aproxima-o de 
mim. Reduz-se a distância infinita por manter-se infinita. Há uma aproximação tão 
infinita quanto a distância infinita no se pensar outramente.

Como traços finais/iniciais: o encontro ético 

A imprevisibilidade do outro pode abalar as minhas pretensões englobadoras. 
Sua exterioridade, ao passo da lógica do ser, traumatiza-me. Contudo, ao aprender 
a lidar com este ainda-não-conhecido, crio condições de me relacionar com o outro 
a partir de nossas diferenças. Isso, ao mesmo tempo em que é uma das tarefas mais 
fáceis de se pensar, também é uma das mais difíceis de se realizar (Souza, 2004, 
p. 58), ainda mais “em um mundo que promete o paraíso a quem prometer não 
pensar.”(Souza, 1998, p. 96).

Transforma-se, assim, o receio da insegurança que a diferença me traz, ao 
deparar-me com um rosto, em possibilidade de um novo horizonte possível. Não 
indiferença à diferença do outro pressupõe um andar além do medo do trauma 
– ir do trauma ao encontro (Souza, 2008, p. 140), pois o encontro só se dá pelo 
“manter-se” da diferença. O encontro significa disponibilizar-se com o ainda-não-
conhecido, pois é a diferença que possibilita o pensar, o filosofar e a construção da 
subjetividade.

Neste sentido, Ricardo Timm de Souza (2005, p. 405) esclarece: “Não 
houvesse algo como a Diferença, e se dariam apenas a onipresença e a onisciência, 
impossibilidades evidentes de qualquer perguntar filosófico. É porque, antes de 
qualquer pergunta ou consciência, dá-se a diferença, que qualquer pergunta ou 
consciência são possíveis. A diferença seria como a pré-originariedade a partir 
da qual qualquer originariedade pode ser concebida. E seu sentido de pré-
originariedade se deixa perceber mesmo através de sua conceitualização ou de seu 
acoplamento a uma determinada esteira de linguagem. ” 

A metafenomenologia é a evolução do ser-com-outros para o ser-para-os-
outros (não no sentido hegeliano ou sartriano). É a responsabilidade pelo outro 
(Levinas, 1997, p. 147), mas não está escrita ou inscrita em seu rosto (Levinas, 
1997, p.91). Para Levinas, filosofia é sabedoria de solidariedade (Levinas, 1997, 
p. 144), pois somos indelegavelmente responsáveis (Levinas, 1997, p. 149) pelo 
irrepetível outro, e esse mandamento vem antes mesmo do próprio saber (Levinas, 
1997, p. 214).

Senão, vejamos (Levinas, 2002, pp. 105 e 121): “a responsabilidade para com 
o próximo consiste precisamente no que vai além do legal e obriga para além 
do contrato; ela me incumbe aquém da minha liberdade, do não presente, do 
imemorial. Entre eu e o outro, escancara-se uma diferença que nenhuma unidade 
da apercepção transcedental poderia recuperar. Minha responsabilidade por 
outrem é insubstituível e se dá precisamente na não-indiferença dessa diferença: 

9 “O pensamento começa, precisamente, quando a consciência de sua particularidade, ou seja, quando concebe a exterioridade para além de 
sua natureza de vivente, que o contém; quando ela se torna consciência da exterioridade que ultrapassa sua natureza”. (Levinas, 1999, p. 36).
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a proximidade do outro, (pois) quando se começa a dizer que alguém pode 
substituir-me, começa a imoralidade.”

O choque se estabelece pela substituição da ontologia pela ética como 
enfoque principal da tarefa do pensar, desvinculando-o do esquematismo 
pensamento=compreensão. Pensar não pode significar o mesmo que 
compreender, porque toda ideia de compreensão pressupõe um aprisionamento 
de sentido, e só há o outro quando se abandona esse prisma, quando se rompe 
com a premissa ser=pensar. 

Só há outro quando ele está livre para ser ele mesmo (Levinas, 1999, p. 
183). Só há “outro” separado das pretensões do todo. Em outras palavras: só há 
separação se cada outro tem seu tempo – sua interioridade (Levinas, 1999, p. 81). 
Do contrário, se perfaz insistentemente ainda a lógica do mesmo. Por isso, Levinas 
afirma que toda ontologia é uma violência, pois, como filosofia primeira, torna-se 
uma filosofia do poder, da injustiça, alérgica à alteridade (Levinas, 1999, p. 71), 
já que nunca suportou o peso do inapreensível, da maior de todas as rupturas 
possíveis no quadrante da filosofia da finitude, avessa a estruturas edificantes: o 
desafio do olhar sem contexto, pois o rosto desconcerta a intencionalidade que o 
visa (Levinas, 1993, p. 61). 

“O sentido da realidade não é uma questão de conhecimento, mas de 
relação”, pois só permanecemos no mundo porque alguém, ao nosso nascer, ao 
menos minimamente cuidou de nós. O início de toda e qualquer possibilidade de 
existência é relacional (Souza, 1999b, p. 171). Necessita-se do outro. É só porque 
alguém cuidou de mim que eu posso vir a compreender o ser. Inverte-se a pretensa 
heideggeriana. Antes a relação e depois a compreensão. Antes o ente e depois o 
ser (Levinas, 1999, p. 75). Antes a ética e depois – muito depois – a ontologia.

Percebe-se a validez da intuição de Franz Rosenzweig, autor que exerceu forte 
influência sobre o pensamento levinasiano, neste foco de discussão. O autor inova o 
pensamento ocidental reivindicando um corte na filosofia ocidental, trazendo um 
inédito ponto de partida para reflexão: a ideia da multiplicidade como originária 
da existência. Abandona-se a pretensão do conhecimento do todo e das essências, 
já que a totalidade escapa do alcance do mortal – apesar da resistência que a 
filosofia, de uma maneira geral, apresenta em não suportar uma porta fechada 
(Souza, 1999b, pp. 63-64), pois esta se manifesta como realização do ser, isto é, 
como eliminação da multiplicidade (Levinas, 1999, p. 306). 

Nossa relação com os objetos que nos cercam ultrapassa a medição lógica, e só 
admite possibilidade se percebida como posterior à dimensão relacional que existe 
antes de qualquer ação pensada (Souza, 1999b, p. 79). “Se existe a alteridade que 
inicia exatamente quando o pensamento acaba, ou seja, exatamente na fronteira 
do racional e no ‘anúncio’ do fático-real, então que este fato seja, ao menos, levado 
a sério pela filosofia. ” (Souza, 1999b, p. 104). Daí percebe-se o enfoque que 
aqui nos propomos a trazer, da ética como filosofia primeira10, em substituição 
à ontologia, anterior à intencionalidade como formadora de sentido originário. 
Vislumbrar uma racionalidade que ampare a alteridade significa atirar-se sobre 
o abismo da racionalidade ética: “melhor compreender eticamente do que por 
esquartejamento ontológico.” (Souza, 1999a, p. 171). 

Para Ricardo Timm de SOUZA (2008, p. 58) “agora não interessa mais 
primariamente o conhecer – direção original da intencionalidade fenomenológica 
-, mas sim o agir ético a partir da recepção do outro como tal – em uma 
metafenomenologia que inverte a direção da intencionalidade e, por extensão, de 
todo o passado do modo de conhecer ocidental”.

Enfim, tal encontro foge do plano da intencionalidade e interroga o sentido 

do agir, que nega a mediocridade da indiferença perante aquele que me é 
completamente diferente. Foge do pensamento como poder e transforma-o em 
percepção de finitude àquele que me interpela pelo olhar, que espera de mim algo 
mais que meu mero desconforto que sua escassez me traz. Convida-me a agir; a 
não deixá-lo só nem mesmo na hora da morte.
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O QUE PODEMOS APRENDER COM O MODELO DE REDE DE PROTEÇÃO E DE 
ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA A PARTIR DO MODELO 

AMERICANO CHILDREN’S ADVOCACY CENTER (CAC)?

WHAT CAN WE LEARN FROM THE NORTH AMERICAN MODEL OF PROTECTION AND 
ASSISTANCE NETWORKS CHILDREN’S ADVOCACY CENTER (CAC) IN CASES OF VIOLENCE 

AGAINST CHILDREN?

RESUMO: O Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê que é direito de toda criança e de todo adolescente 
se desenvolver sem experienciar qualquer forma de 
violência. No entanto, diariamente, ocorrem casos de 
violência contra crianças e adolescentes, seja física, 
psicológica, sexual, ou casos de negligência. Desta forma, 
é necessário que as redes de proteção e de atendimento 
às crianças e aos adolescentes vítimas de violência 
intervenham de forma coordenada e efetiva. Opiniões 
de usuários destas redes indicam algumas fragilidades, 
tais como a sua fragmentação e a falta de acolhimento 
das vítimas e familiares. Diante disto, estratégias para 
o aprimoramento das redes são necessárias. Objetiva-
se, então, apresentar o modelo americano de rede de 
proteção e de atendimento às crianças e aos adolescentes 
vítimas de violência do Children’s Advocacy Center (CAC). 
Propõe-se, a partir da apresentação do modelo americano, 
discutir possíveis mudanças no modelo de redes de 
proteção e de atendimento às crianças e aos adolescentes 
vítimas de violência no Brasil.

Palavras-chave: maus-tratos infantis, assistência social, apoio social

ABSTRACT: According to the Brazilian Law for the 
Protection of Children and Adolescents, it is the right of 
every child to grow up free from any situation of violence. 
However, cases of neglect and physical, psychological 
or sexual violence against children happen every day. 
In face of this reality, the child victim care network must 
intervene in a coordinated and effective way. Evaluations 
of the Brazilian child victim care network users show some 
fragility such as its fragmentation and lack of support for 
children and families. Therefore it is necessary to improve 
the Brazilian child victim care network. The objective of 
this study is to introduce the North American model of 
child victim care network Children’s Advocacy Center 
(CAC). Possible improvements in the Brazilian child victim 
care network are proposed based on the CAC model.

Keywords: child abuse, social assistance, social support 
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A aprovação da Lei Federal n. 8.609, conhecida como Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), foi uma importante ação para a efetivação 
dos direitos humanos de crianças e adolescentes, bem como para a garantia 
de intervenção quando da violação destes. O artigo 5 do ECA indica que 
“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais” (Brasil, 1990). No entanto, dados do Disque Denúncia 
Nacional – programa federal que recebe, encaminha e monitora notificações 
de violações de direitos humanos – indicam que a violência contra crianças 
e adolescentes é recorrente em nosso cotidiano. No período entre maio de 
2003 e abril de 2010, o Disque Denúncia Nacional recebeu e encaminhou 
mais de 123 mil notificações referentes a casos de violência contra crianças e 
adolescentes em todo o país. Tais notificações envolveram 214.689 possíveis 
vítimas, sendo 62% do sexo feminino e 38% do sexo masculino. Em relação 
ao tipo de violência, 1/3 das notificações foram referentes à negligência, 1/3 
à violência física e psicológica e 1/3 à violência sexual (Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 2010). Embora estes dados forneçam 
um panorama parcial, o Brasil ainda carece de sistematização de dados 
epidemiológicos sobre a violência contra crianças e adolescentes.

O dispositivo crucial para o enfrentamento da violência contra crianças 
e adolescentes é a sua notificação diante de suspeita ou confirmação de sua 
ocorrência. De acordo com o ECA (Brasil, 1990), “os casos de suspeita ou 
confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 
legais” (Artigo 13). A notificação consiste na comunicação obrigatória de um 
fato e deve ser realizada por qualquer cidadão.  Profissionais como “médico, 
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche que deixar de notificar à autoridade 
competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente” terão, como pena 
administrativa, multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência (Artigo 245, ECA).

É a partir da notificação de um caso de violência contra a criança ou o 
adolescente que as medidas protetivas se iniciam, visando o cessamento da 
situação e a proteção da criança ou do adolescente. No artigo 86 do ECA, é 
indicado que “a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 
governamentais da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios” 
(artigo 86). No artigo seguinte, se encontram especificações para os casos 
de violência, as quais estabelecem a existência de “serviços especiais de 
prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão” (artigo 87). 

O conjunto dos serviços de proteção e de atendimento às crianças e aos 
adolescentes vítimas de violência costuma ser chamado de redes de proteção 
e de atendimento. De acordo com o ECA (Brasil, 1990), diretrizes do Sistema 
Único de Assistência Social ([SUAS] Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, 2005) e do Sistema Único de Saúde ([SUS] Ministério 
da Saúde, 2004), as redes de proteção e de atendimento costumam ter a 
seguinte organização (Figura 1). 

Figura 1. Organização das redes de proteção e de atendimento nos casos 
 de violência contra crianças e adolescentes

Fonte: Hohendorff, Habigzang, & Koller (2014)

Conforme pode ser visualizado na Figura 1, diversos serviços fazem parte 
das redes de proteção e de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de 
violência. Diante de suspeita ou confirmação de um caso, este deve ser notificado 
preferencialmente ao Conselho Tutelar. O mesmo pode ser considerado como 
a “porta de entrada” do caso na rede, uma vez que é responsável por receber a 
notificação e garantir os encaminhamentos necessários. A notificação também 
pode ser feita via Disque 100 (i.e., Disque Denúncia Nacional), sendo que este 
serviço irá encaminhá-la ao Conselho Tutelar mais próximo à possível vítima. 
Feita a notificação, o(a) conselheiro tutelar costuma verificar o ocorrido por 
meio de conversa com a criança ou o adolescente e/ou algum familiar. Após, 
o caso é encaminhado para outros serviços. Sempre que necessário, é feito 
encaminhamento para os serviços de saúde, tais como hospital geral, Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e/ou Instituto Médico Legal (IML) visando a profilaxia (e.g., 
doenças sexualmente transmissíveis), tratamento de intercorrências físicas (e.g., 
ferimentos) resultantes da violência e/ou recolhimento de provas (e.g., coleta de 
sêmen). Paralelo a isto, o caso é encaminhado à delegacia para abertura de inquérito. 
Geralmente é solicitado que a vítima deponha, objetivando-se o conhecimento 
dos fatos por parte do(a) delegado(a). O afastamento entre agressor(a) e vítima 
é uma prioridade, pois somente desta forma a cessação da violência é garantida. 
O ECA (Brasil, 1990) indica três principais formas de garantir este afastamento: 
o(a) agressor(a) é afastado da moradia comum, a vítima é encaminhada à família 
extensa ou acolhimento institucional. O serviço de referência para o atendimento 
psicossocial da vítima e seus familiares é o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), que conta com psicólogos e assistentes sociais, dentre 
outros profissionais. Caso necessário, o(a) psicólogo(a) do CREAS pode solicitar 
encaminhamento da vítima para atendimento psicológico, o qual deverá ocorrer 
junto aos serviços do SUS (i.e., Centros de Atenção Psicossocial Infantis [CAPSi]; 
Brasil, 2004; Ministério da Saúde, 2004). É necessário, ainda, garantir que a vítima 
esteja frequentando a escola, bem como sua inserção em programas comunitários 
visando sua reinserção social. Enquanto a vítima e seus familiares são atendidos 
em diferentes serviços, o inquérito policial é realizado. Ao seu final, o(a) 
delegado(a) encaminhará o inquérito ao Ministério Público, para que este decida 
se oferece denúncia, sendo esta julgada pelo Juizado. Quando há julgamento, a 
vítima geralmente é convidada a prestar depoimento. 

A criança ou adolescente vítima de violência e seus familiares são 
encaminhados, então, a seis diferentes serviços (i.e., Conselho Tutelar, Delegacia, 
Saúde, CREAS, CAPSi, Juizado). Em todos estes serviços, as vítimas costumam 
ser questionadas sobre o ocorrido. Cada serviço costuma estar localizado em 
um endereço diferente, o que requer que a vítima se desloque para receber os 
atendimentos. Os profissionais dos serviços, por sua vez, também precisam 
se deslocar visando o planejamento de ações coordenadas e conjuntas. A 
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multiplicidade de encaminhamentos e a necessidade de deslocamento dos 
usuários e profissionais indicam a complexidade da organização das redes de 
proteção e de atendimento.

A revelação e a notificação de uma situação de violência contra criança e 
adolescente é um momento de crise tanto para a vítima quanto para a família. Sendo 
assim, é imprescindível que as redes de proteção e de atendimento direcionem 
suas ações para a amenização desta crise e o reestabelecimento do bem-estar dos 
envolvidos. Embora muito tenha sido feito visando o aprimoramento das redes 
brasileiras de proteção e de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas 
de violência, estudos com usuários e profissionais indicam que a organização 
dos serviços e as intervenções disponibilizadas ainda não são adequadas. Santos, 
Costa e Silva (2011) entrevistaram cinco familiares de crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual, com o objetivo de conhecer a percepção das famílias 
sobre os atendimentos recebidos nas redes de proteção e de atendimento. Foi 
verificada a falta de acolhimento pelos serviços, desconhecimento por parte dos 
familiares dos processos legais e de assistência adotados pela rede, fragmentação 
da rede e repetição de intervenções e avaliações em diferentes serviços. O percurso 
na rede foi considerado difícil e cansativo, descrito como um “vai pra lá, vem pra 
cá” (p. 84), sem resolutividade. Alguns familiares relataram se perceberem sendo 
culpabilizados, bem como desacreditados em relação à veracidade da ocorrência 
da violência sexual (Santos et al., 2011). Por meio de entrevistas e grupos focais 
com 30 conselheiros tutelares, Deslandes e Campos (2015) buscaram identificar 
os principais problemas vivenciados por estes profissionais ao trabalharem 
em rede. De acordo com os conselheiros, a rede é insuficiente e precarizada 
devido ao reduzido número de profissionais, à falta de capacitação profissional 
para o atendimento das vítimas, ao baixo número de serviços de saúde mental, 
ao descrédito no relato da vítima e à falta de comunicação entre os serviços, 
resultando em baixa efetividade dos atendimentos. O CREAS foi citado como 
um serviço que possui grande amplitude de ações, não conseguindo abarcar 
toda a demanda, sendo necessários outros serviços. Por fim, os serviços ligados 
ao judiciário foram caracterizados como tendo ações meramente burocráticas e 
pouco acolhedoras. 

O panorama das ações das redes de proteção e de atendimento às crianças 
e adolescentes vítimas de violência vivenciado no Brasil é semelhante ao dos 
Estados Unidos na década de 80. Foi neste período que o procurador distrital 
Robert E. Cramer, da cidade de Huntsville, localizada no estado do Alabama, 
somou esforços com a comunidade local visando a melhor organização das redes 
de proteção e de atendimento. Em 1985, um novo modelo de atendimento foi 
iniciado. Atualmente, este modelo é conhecido como Children’s Advocacy Center 
(CAC), que pode ser traduzido como Centros de Proteção da Criança. No modelo 
CAC, todos os serviços das redes de proteção e atendimento estão reunidos em 
um único endereço, visando diminuir o estresse ao qual vítimas e familiares eram 
expostos ao ingressarem em uma rede fragmentada e com intervenções repetidas 
(National Children’s Advocacy Center, n.d.).

Nos CACs, todos os serviços (Figura 2) aos quais a criança ou o adolescente 
vítima será encaminhada (o) após a notificação estão reunidos num mesmo 
local. Atualmente, existem cerca de 800 CACs nos Estados Unidos, que somam 
2,6 milhões de atendimentos desde 2004 (National Children’s Alliance, 2014). 
Devido ao seu caráter inovador, o CAC de Huntsville é reconhecido atualmente 
como um centro nacional – National Children’s Advocacy Center (NCAC) –, e já 
serviu de modelo para países como Austrália, Canadá, México, Filipinas, África do 
Sul e Suécia (NCAC, n.d.).

Figura 2. Serviços oferecidos nos CACs

Fonte: http://www.nationalcac.org

Os CACs têm como mote principal a resposta à violência com foco na criança 
a partir de uma equipe multidisciplinar, conforme descrito no topo da figura 2. 
Isto significa que os atendimentos oferecidos são organizados e coordenados 
para que sejam “amigáveis” às vítimas. Isto ocorre por meio da união dos 
serviços num mesmo espaço físico. Ao invés de a vítima e seus familiares se 
deslocarem, são os serviços e seus profissionais que estão em um mesmo local 
para os receberem. Este espaço deve ser adequado ao público-alvo, ou seja, 
crianças e adolescentes, com infraestrutura e decoração compatíveis com a 
infância e a adolescência (Figura 3). 

Figura 3. Recepção do NCAC de Huntsville

Fonte: Arquivo pessoal

Os casos costumam chegar aos CACs por intermédio do Department 
of Human Resources ([DHR] Departamento de Recursos Humanos) e/ou 
pelo law enforcement (departamento de polícia). São estes dois serviços os 
responsáveis por receberem a notificação e a investigarem. Ao DHR compete 
a proteção da vítima, enquanto ao departamento de polícia compete a prisão 
preventiva do(a) suspeito, quando aplicável. Ao chegar ao CAC, a vítima e seu/
sua familiar é recebida pelo family and victim advocate (protetor da vítima e da 
família) – profissional que irá acompanhar a vítima e a família durante todo 
o percurso no serviço, oferecendo apoio psicossocial e esclarecimentos – que 
explica todos os procedimentos que serão adotados na sequência. É feito um 
tour com a vítima pelas dependências do CAC, com o objetivo de apresentar os 
espaços e familiarizá-la com o serviço. É explicado que ela será entrevistada por 
um(a) profissional e a sala de entrevista é apresentada (Figura 4). A entrevista 
é conduzida por pessoa com capacitação específica para tal, sendo esta uma 
entrevista forense (forensic interview), que será utilizada no processo civil/
penal, pois é gravada e pode servir como prova. Diferentes profissionais (e.g., 
policial, psicólogo/a) podem observar a entrevista em tempo real, por meio de 
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um circuito de televisão instalado na sala de entrevistas (Figura 4) e conectado à 
sala de observação (Figura 5). Enquanto a vítima é entrevistada, seu/sua familiar 
é atendido pelo family and victim advocate, que explica todas as intervenções da 
rede e entrega uma pasta com materiais psicoeducativos.

Figura 4. Sala de entrevistas 

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 4. Sala de observação 

Fonte: Arquivo pessoal

Após a entrevista, os encaminhamentos apropriados ao caso são realizados. 
Os CACs oferecem serviços médicos. Caso desejem, as vítimas podem ser avaliadas 
fisicamente por meio de métodos não invasivos. Avaliações físicas para coleta 
de provas costumam ser realizadas em hospitais parceiros dos CACs. Avaliações 
psicológicas e atendimentos psicoterápicos também são oferecidos pelos Centros, 
tendo como foco a vítima e seus familiares. Tanto a condução da entrevista forense 
quanto a intervenção psicoterápica são baseadas em evidências científicas de 
efetividade. Por exemplo, no NCAC, a entrevista forense é realizada a partir de 
um protocolo de entrevista desenvolvido com base em diversos estudos sobre as 
melhores práticas para entrevista de crianças e adolescentes vítimas de violência 
(ver Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2015). A intervenção 
psicoterápica oferecida é a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma 
(para mais informações, consultar Lobo, Brunnet, Schaefer, Arteche, & Kristensen, 
2012), pois é a abordagem que mais possui respaldo científico quanto a sua 
efetividade e eficácia para tratamento do trauma. 

Periodicamente, devem ocorrer reuniões de equipe, nas quais todos os 
profissionais estão presentes para revisar os casos e deliberar sobre novos casos. 
Nestas reuniões, o(a) district attorney (procurador distrital) está presente, com 
o objetivo de coletar informações para subsidiar sua decisão quanto à prisão e à 
necessidade de julgamento do(a) agressor(a). Todos os profissionais da equipe 
multidisciplinar relatam suas intervenções acerca de cada caso em questão, e um 
planejamento individual para cada situação é traçado. Por meio das reuniões da 
equipe multidisciplinar, o trabalho das redes é otimizado. Além disto, a criança ou o 

adolescente não necessitam perambular por diferentes endereços onde os serviços 
estariam localizados (NCAC, n.d.). 

Devido ao reconhecimento e à expansão dos CACs, foi criada a National 
Children’s Alliance. Esta entidade consiste em uma organização profissional que 
credita e registra serviços que adotam o modelo CAC. Aqueles que desejam ser 
reconhecidos como um CAC precisam apresentar candidatura e atender a três 
princípios fundamentais: (a) possuir equipes multidisciplinares (multidisciplinary 
team), (b) realizar entrevistas forenses (forensic interview) com evidência científica 
de efetividade por profissional devidamente capacitado(a), (c) oferecer ambientes 
amigáveis a crianças e adolescentes, ou seja, as dependências do CAC devem ser 
adequadas às características da infância e adolescência, bem como estar inseridas 
em bairros residenciais, sem que haja publicidade sobre a sua natureza (i.e., 
serviço para atendimento de vítimas). Além dos três princípios fundamentais, 
há outros sete: (a) competência cultural e diversidade – ou seja, as intervenções 
devem ser contextualizadas, levando em consideração aspectos culturais, étnicos, 
religiosos; (b) suporte às vítimas, ou seja, a equipe do CAC deve contar com um(a) 
profissional específico – o(a)  family and victim advocate (protetor da vítima 
e da família) – para o oferecimento de apoio psicossocial e esclarecimentos; 
(c) avaliação médica especializada; (d) tratamento em saúde mental; (e) 
revisão dos casos por meio de reuniões periódicas com todos os membros da 
equipe multidisciplinar; (f ) monitoramento dos casos por meio de um sistema, 
preferencialmente computadorizado, com informações sobre cada caso; e (g) 
capacidade organizacional para gerir o CAC, tendo em vista que é necessário 
garantir o orçamento por meio de captação de recursos da sociedade civil, iniciativa 
privada e governo. À medida que o serviço atende a estes sete princípios, recebe 
diferentes níveis de acreditação (e.g., associado, afiliado, satélite, capitular, apoio; 
National Children’s Alliance, 2011; National Children’s Alliance, n.d.)

No Brasil, existem iniciativas de serviços municipais que possuem 
características em comum com o modelo CAC. Estas têm como foco os casos 
de violência sexual contra crianças e adolescentes, mas podem ser facilmente 
adaptados para atendimento de outros tipos de violência. O projeto Iluminar 
Campinas e CRAI de Porto Alegre são considerados modelos para o restante do 
país. Tratam-se de iniciativas municipais que podem ser estendidas ao âmbito 
federal. 

O projeto Iluminar Campinas foi iniciado em 2001, a partir de um financiamento 
do Ministério da Saúde, tendo como equipe executora as secretarias municipais 
de saúde, educação, assistência social e segurança pública de Campinas. Trata-se 
de um projeto que visa o trabalho em rede de serviços interligados, com fluxos 
definidos, para o atendimento de vítimas de violência sexual, dentre elas crianças e 
adolescentes. Desta forma, garante-se a ação coordenada das redes, evitando sua 
fragmentação e a desarticulação das intervenções. As primeiras ações relacionadas 
ao projeto foram a capacitação dos profissionais das redes, a reforma de alguns 
serviços e compra de equipamentos, além da produção de materiais de divulgação. 
O projeto ocorre por meio de acordos municipais que possibilitam a ação em rede 
(Prefeitura de Campinas, n.d.). Apesar de os serviços estarem localizados em 
diferentes endereços, a definição de fluxos definidos e a capacitação profissional 
permitem o melhor acolhimento das vítimas.  

O Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil (CRAI) é um serviço 
para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que 
funciona junto ao Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre. 
Desde 2001, o CRAI oferece os atendimentos médico, psicológico, policial, além 
de exame de corpo de delito, num mesmo endereço. Tais atendimentos ocorrem 
em regime de acolhimento inicial, sendo que, após isso, os casos são conduzidos 
para as redes municipais de proteção e de atendimento. O CRAI atende casos de 
Porto Alegre, região metropolitana e interior do estado (Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, n.d.).
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Tanto o Iluminar Campinas quanto o CRAI de Porto Alegre são iniciativas que 
visam a melhor organização e articulação dos serviços das redes de proteção e de 
atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A capacitação 
dos profissionais, a readequação física dos serviços, o estabelecimento de fluxo 
definido e a união dos serviços em um único espaço são características que o 
Iluminar Campinas e/ou o CRAI possuem em comum com o modelo americano 
CAC. Embora o CRAI reúna diferentes serviços num mesmo endereço, isto ocorre 
somente para o acolhimento inicial. Os casos ainda são encaminhados para outros 
serviços das redes de proteção e de atendimento dos municípios de origem das 
vítimas, para o seguimento das intervenções. Tais serviços (i.e., Iluminar Campinas 
e CRAI) foram iniciados e são executados pela administração municipal, e 
podem servir de ponto de partida para a readequação das redes de proteção e de 
atendimento em nível federal.

Considerações Finais

A desarticulação das redes de proteção e de atendimento às crianças e 
adolescentes vítimas de violência é uma realidade constatada tanto por usuários 
(Santos et al., 2011), quanto por profissionais (Deslandes e Campos, 2015). 
Diante disto, é necessário reavaliar a adequação do atual modelo de redes, que 
vem se mostrando pouco efetivo devido, principalmente, à desarticulação 
dos serviços. Crianças e adolescentes vítimas de violência são expostas a, no 
mínimo, seis diferentes serviços, nos quais costumam ocorrer intervenções 
repetidas e desarticuladas. Pode-se considerar, assim, que as redes de proteção 
e de atendimento, ao invés de proteger as vítimas e atender às suas necessidades, 
acabam por revitimizá-las. 

O Brasil possui uma das leis mais completas e adequadas acerca dos direitos 
de crianças e adolescentes (Brasil, 1990), uma Política Nacional de Assistência 
Social (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2005) e um 
Sistema Único de Saúde (2004) que podem ser utilizados de forma diferente 
da que vem ocorrendo, para melhor acolher crianças e adolescentes vítimas de 
violência. A estrutura atual pode ser reorganizada, mantendo-se os serviços 
existentes e investindo na capacitação dos profissionais, e reunindo os serviços 
em um mesmo endereço. O governo federal já demonstrou ser possível reunir 
diferentes serviços em um mesmo complexo, a fim de melhor acolher vítimas de 
violência, ao inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, em Brasília (mais informações 
em http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/cmb). 

Crianças e adolescentes vítimas de violência que receberem intervenções 
efetivas terão mais chances de se tornarem adultos saudáveis. Eles possivelmente 
não reproduzirão as situações de violência as quais foram expostos, contribuindo 
para o cessamento de ciclos transgeracionais de violência. Além disto, terão menos 
chances de apresentarem consequências de longo prazo, tais como envolvimento 
com drogas e transtornos de ansiedade e de humor, que elevam os gastos de saúde 
pública e diminuem a mão de obra do país. Ao se investir no aprimoramento das 
redes de proteção e de atendimento se está investindo na qualidade de vida das 
crianças, dos adolescentes e dos seus familiares, bem como em um país mais 
próspero. 
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S E Ç Ã O  2  |  D o s s i ê

SOBRE SILÊNCIOS, PALAVRAS E OUTRAS ESPECIARIAS 1 

ON SILENCE, WORDS AND OTHER SPICES

RESUMO: O presente relato de experiência 
profissional conta a minha vivência de alteridade 
com refugiados. Freud já afirmava, em 1915, a falta de 
liberdade dos refugiados em poder escolher novas 
pátrias para si. Percebe-se a repetição do mortífero e o 
comprometimento da alteridade, na medida em que 
esses sujeitos não são reconhecidos em sua humanidade. 
Porém, o estrangeiro habita em todos nós, denunciando 
que somos sujeitos de inconsciente. Nesse sentido, a 
escuta psicanalítica pode dar o tom familiar ao ouvir o 
outro estrangeiro. A experiência de alteridade, necessária 
para escutar um outro, é condição para a ética que 
sustenta o lugar de psicanalista. Neste relato, conto da 
minha experiência com refugiados do Oriente Médio, 
que falavam uma das línguas da Ásia, impondo silêncios 
para a equipe de Reassentamento. A partir da ajuda de 
uma tradutora, entende-se que um dos refugiados está 
preocupado com a filha de 6 anos, pois ela ainda usa 
fraldas e fala como uma criança pequena. Por isso, quer 
que ela seja atendida por uma psicóloga. Embarco neste 
desafio e o apresento neste artigo: escuto o estrangeiro 
do outro e, em uma experiência de confiança, alteridade 
e amor, o transformamos em história.

Palavras-chave: Alteridade; Refugiados; Psicanálise.

ABSTRACT: This account of professional experience 
is on my experience of otherness with refugees. In 1915 
Freud had already stated the lack of freedom of refugees 
to be able to choose new homelands for themselves. We 
see the repetition of the deadly and the commitment 
of otherness to the extent that these subjects are not 
recognized in their humanity. But the stranger dwells in 
all of us, claiming that we are subject of the unconscious. 
In this sense, the psychoanalytic listening can give the 
familiar tone while listening to the strangeness in the 
other. Being able to experience alterity is sine qua non to 
the listen to the other and is the condition of ethics that 
holds the function of the psychoanalyst. In this report I tell 
the story of my experience with Middle Eastern refugees 
who speak one of the languages of Asia, imposing some 
silence for the Resettlement team. From the help of 
a translator, it is understood that one of the refugees is 
concerned about his 6 year old daughter because she 
still wears diapers and talks like a small child. So want 
the girl to be referred by a psychologist. I embark on this 
challenge and present this article: I listen to the stranger in 
the other, and a reliable experience, of otherness and love, 
is now turned into history.

Keywords: Otherness; Refugees; Psychoanalysis.
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Boa tarde a todos e a todas!

Do latim diurnata, que significa um dia de trabalho, os pintores 
renascentistas cunharam a palavra giornata, para definir a quantidade de tinta 
necessária para completar uma seção de uma obra, buscando os mesmos tons 
das partes já pintadas, afim de dar uniformidade e durabilidade às peças de arte.

Os sonhadores utilizam algo parecido com essa técnica – o afresco – para 
pintar a vida onírica, disse Freud na Interpretação dos Sonhos (1900). Quinze 
anos depois, em Tempos de Guerra e Morte, ele lamentava a falta de liberdade 
dos estrangeiros em poder escolher para si novas pátrias e, assim, admirar as 
contrastantes belezas no mundo, e lembra do Parnasos e da Escola de Atenas, 
pinturas do grande Rafael nos aposentos papais no Vaticano.

Descendentes dos que avistaram a terra – mas não os seus índios –, nós 
não somos artistas florentinos, “nem filósofos das cortes, nem caviladores dos 
espaços do Iluminismo”, como disse a lúcida e brilhante Silvia Bleichmar (2001, 
p.16).

Sonhadores pós-modernos, precisamos acordar para ver que somos 
membros não plenos dessa sociedade civil-bárbara, e a nossa giornata, os 
nossos dias de trabalho, tem a ver com as qualidades e as quantidades do sentir, 
a estética do belo e do horrível, do que soa estranho e do que nos é familiar em 
nós mesmos, do que nos atrai e do que nos afasta dos outros. Tem que ver com 
a repetição do mortífero em nós; com o borramento da assimetria entre quem 
detém o saber e o poder e quem está submetido a eles. E, consequentemente, 
fala da destruição da vida desses sujeitos e da sua cultura, porque já não são 
reconhecidos em sua humanidade.

Ao contrário dos experientes pintores do alfresco, que primavam pela 
homogeneidade das cores e uniformidade das formas, nós que nos implicamos 
com a dor e o sofrimento do outro humano, devemos apostar que os buracos, 
as falhas, as nuances, compõe singularidades, e que essas sejam reconhecidas 
pelos próprios sujeitos e pelos seus diferentes-semelhantes.

Por isso, quero agradecer à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e 
à Luciana Lara pela realização dessa Giornata, e pelo convite para sentar à essa 
mesa farta de inquietudes e compartilhar com pares e ímpares um pouco da 
minha experiência com refugiados, que pode bem ter se iniciado com a chegada 
de algum europeu faminto de comida e de amor no cais desse Porto Alegre e 
triste, nos inícios do século passado. 

A palavra unheimlich – o estranho-familiar, o inquietante, título de 
um escrito freudiano de 1919 – e outros dois radicais carregam o estranho 
e o estrangeiro em sua estrutura: xenos e fremd. Pensei na palavra xeno-
fobia: alguém aqui não pensaria? E segui pensando: fremd, fremdsprache! 
Fremdsprache quer dizer língua estrangeira, língua do estrangeiro? Claro que 
sim! Aí lembrei da explicação da professora de alemão para a divisão em nossa 
turma de 3 série: o grupo Muttersprache é para os alunos que trazem o alemão 
de casa; o Fremdsprache é para os vizinhos, para quem tem o alemão como 
amigo. 

Acho que cresci acreditando que, pelo menos nas línguas, estávamos 
sempre  em casa! Contudo, mesmo que estejamos, não somos os donos dela, 
situou Freud em 1923, botando o dedo na grande ferida narcísica aberta séculos 
antes por Copérnico e seguido por Darwin quando descobrem, respectivamente, 
que não somos o centro do Universo e nem criaturas divinas. 

Homo sapiens, Homo naledi: não sabemos tudo, não brilhamos como as 
estrelas. Somos sujeitos de inconsciente; o estranho habita em nós, nos domina, 
nos assusta, nos surpreende, nos move.

Falando em movimentos, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil, 
foi falando inglês com brasileiros que comecei a escutar os estrangeiros que 
buscavam refúgio em outra língua, em outra pátria. Agradeço às pessoas da 
Helen Bamber Foundation, à Aline Passuelo, à Karin Wapechowsky e à equipe da 
ASAV; também à Bárbara Conte, ao Alexei Indursky, à Daniela Feijó e ao Projeto 
Sig Intervenções Psicanalíticas no Social e, mais recente, à Deepeeka Sidhar e ao 
ACNUR, à Marina Bangel e ao Celso Gutfreind, pelas diferentes parcerias nesses 
encontros entre eu e o outro, que acaba sempre reunindo multidões.

A escuta psicanalítica é o que dá o tom familiar quando ouço o outro 
estrangeiro. O estranho em mim se dá a ver quando estou diante da manifestação 
do estrangeiro desse outro, que, por sua vez, ignora o estranho em si mesmo. 
O que desconheço de mim abre brechas, vias de acesso ao que não sei sobre o 
outro. A mão é dupla: o outro também vai indo ao encontro de si próprio, do 
que lhe é alheio, à medida que vê em mim o estrangeiro. Penso que suportar e, 
quem sabe, ter prazer nessa experiência de alteridade, é condição para a ética 
que sustenta o lugar de psicanalista, ou o que garante a função “psi”, dentro do 
consultório e em outros espaços da cultura.

Há um ano, chegavam pessoas vindas de um Campo de Refugiados no 
Oriente Médio, falando uma das tantas línguas da Ásia, que ninguém ainda 
tinha ouvido falar na Capital. A tão esperada tradutora, nascida no Oriente, mas 
vinda do Norte das Américas, chegou rompendo o silêncio para a equipe de 
Reassentamento: um dos refugiados está muito preocupado com a filha de 6 
anos, disse que ela ainda usa fraldas e fala como uma criança pequena. Por isso 
quer que ela seja atendida por uma psicóloga. 

Ofereci um horário e dois dias depois Hassam, Vaisha, Natasha e Deeraa 
ocupavam as poltronas e o divã com suas aparências exuberantes e sua língua-
mantra. A voz masculina era intercalada somente pela presença sensível de 
Deeraa, que traduzia para mim palavras sufocadas.

Há sete anos, Hassam, a filha de 4 anos, Aisha, e Vaisha, grávida de uma 
outra menina, iniciaram a fuga da guerra civil que há tempos barbariza a sua 
terra natal. Num barco inflável alcançaram o país vizinho. Hassam foi preso. 
Vaisha deu luz à Natasha e viveu sob o mesmo teto dos familiares do marido. 
Obedecendo sua religião e a cultura local, visitou-o apenas duas vezes, na 
companhia de algum parente dele. Ao ser solto, o escritor encontrou a filha 
Aisha já com 7 anos e viu pela primeira vez a menina Natasha, já com quase 
quatro. 

Re-unidos, viver era desejado e navegar outra vez foi preciso. 
Naufragaram… No resgate, Aisha foi levada de volta ao país de onde partiram. 
Hassam, Vaisha e Natasha seguiram para o Campo de Refugiados onde, por dois 
anos, esperavam ser deslocados para a Suécia ou o Canadá. 

Ancoraram nesse Porto Alegre. O casal está fazendo aulas de português, 
em busca de trabalho, retomando o contato com a filha Aisha do outro lado do 
mundo e, através da presença de Natasha, falando suas sobre-vivências para 
mim. 

Por dentro, eu arregalava os olhos e esticava os ouvidos na expectativa 
de que minha atenção flutuasse naquela língua jamais navegada por mim. 
Agarrava-me nos seus olhares profundos, nos gestos, nas posturas e nos 
movimentos expressivos – e na confiança na tradutora – para ocupar o meu 
lugar de analista. 

O que é que estão dizendo agora, e o que será que querem dizer com isso 
que dizem? eu me perguntava. E ao intervir, será que eu dizia o que queria dizer? 
O que será que a tradutora ouvia? E o que eles escutavam? 
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Estava curiosa, inquieta, e experimentava a alteridade. A espera pela 
narrativa, que chegava com um certo atraso aos ouvidos de todos nós, funcionava 
como um amortiza-a-dor do traumático daquela família. Assim, o terrível, o 
incompreensível pode aparecer, virar história. Além disso, essa espécie de delay 
propiciava um novo traumatismo, algo que acontecia ali, naquele momento 
mesmo, mas que não podíamos apreender, que escapava àquilo do encontro 
entre um ser humano e o outro, que pode inaugurar algo, abrir para o mundo.

Natasha tira as botas e faz da cabeceira do divã sua prancha de desenhar, 
seu bloco mágico. Os seus grandes olhos negros acompanham o que se passa. 
Por debaixo do vestido de princesa aparecem as fraldas da menininha, que 
fala através dos desenhos sem cor: um homem preso na masmorra, a cena da 
sessão em detalhes, a irmã borrada no retrato de família. Daqui a pouco, ela 
foi colorindo o céu de azul; sol radiante, pássaros e árvores faziam parte da 
paisagem com casas, muitas casas, onde morava toda a família. 

“I would like to draw”. Eu gostaria de desenhar, ela dizia. O som e a grafia 
da palavra draw (desenhar) me lembravam a palavra drown (afogar-se, morrer 
afogado). Felizmente, Natasha estava cheia de vida! Começou a pedir para ir 
ao banheiro 1,2,3 vezes durante as sessões. Xixi talvez tenha sido a primeira 
palavra que falou em português, seguida de oi, tudo bem, obrigada, tchau. Em 
sua língua, deixava escapar o que era para ficar escondido na família, e revelava 
suas percepções: o Brasil e X (o país onde nasceu e viveu até naufragarem e 
serem levados ao Campo) são parecidos. A diferença é que, em X, tem mais 
esgoto escorrendo e aqui tem mais mendigos pelas ruas. Aqui tem muitas 
pessoas brancas e negras também. 

O passado vai tomando o seu lugar e dando espaço às comparações, traços 
bem feitos no processo identificatório que vão esculpindo o eu de Natasha na 
plasticidade do presente. Nos seus movimentos de menina, já não se veem 
fraldas embaixo do vestido. 

Natal, Ano-novo e Carnaval: passadas as comemorações do calendário 
Romano, Natasha terá o primeiro dia de aula em seus recém-comemorados sete 
anos. Nas sessões seguintes ao grande dia, ela desenha a escola, as professoras, 
os colegas. Conta que vieram recebê-la, que a olhavam curiosos, chegavam 
perto, e que ela também olhava para todo mundo e para tudo ao redor, mas que 
todos ficavam em silêncio. 

Perguntei como é que passavam os dias juntos. Tanto acontecia, tanto 
ela tinha a contar sobre a vida escolar – que estava recheada de aventuras 
gastronômicas: havia tomado leite e comido chocolate –, como se dava tudo 
isso, se ninguém falava nada. 

Sentada à frente do baú em que ela era o maior o tesouro, e onde preparava 
um banquete de especiarias, ergueu os olhos e me disse: “ah, a gente brinca!”, 
e, com as mãos de volta na massinha de modelar, comemorou: “olha, fiz sorvete 
de chocolate com canela! Quem quer?!” Assim Natasha foi para casa, para a 
escola, para a vida!

Trago um pouco de sua história também em homenagem às crianças que, 
mesmo com toda a coragem e todo o amor de seus pais, não sobrevivem à 
terra, ao mar, à loucura do mundo dos adultos, para desenharem, modelarem, 
brincarem com seus silêncios, suas palavras, suas especiarias.
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