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1. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: FUNDAMENTOS DA MEDIDA PSICOLÓGICA
A Profissão de Psicólogo foi legalmente instituída no país a partir da publicação da Lei
n° 4.119/62, que estabelece as normas para a oferta de cursos para a concessão do
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grau de psicólogo, bem como dispõe sobre os direitos destes profissionais.
Dentre as prerrogativas cabíveis ao profissional psicólogo destacam-se a competência
para colaborar com outras ciências em assuntos psicológicos, bem como a função
privativa do psicólogo de utilização de métodos e técnicas psicológicas com os
seguintes objetivos (Art. 13):
(I)

diagnóstico psicológico;

(II)

orientação e seleção profissional;

(III)

orientação psicopedagógica;

(IV) solução de problemas de ajustamento.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
O conceito de avaliação psicológica é amplo, e se refere ao modo de conhecer
fenômenos e processos psicológicos por meio de procedimentos de diagnósticos e
prognósticos, criando as condições para a coleta de dados e permitindo dimensionar
esse conhecimento (Anchieri & Cruz, 2003).
Pode-se afirmar também que a Avaliação Psicológica é um conjunto de procedimentos
para a coleta de informações necessárias e suficientes para responder às questões
relacionadas ao problema que se pretende investigar (Guzzo, 2001).
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Em última instância, a avaliação psicológica visa a construção de conhecimentos acerca
de aspectos psicológicos, com a finalidade de produzir, orientar, monitorar e
encaminhar ações e intervenções sobre a pessoa avaliada, e, portanto, requer cuidados
no planejamento, na análise e na síntese dos resultados obtidos (CFP, 2010).
Esse tipo de processo é a base da atuação do psicólogo, seja qual for sua área de
atuação [clínica, escolar, organizacional, jurídica, e outras] (CFP, 2010).
Essa construção de conhecimentos sobre os aspectos psicológicos ocorre por meio de
um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de
informações a respeito dos fenômenos psicológicos, utilizando-se, para tanto, de
métodos, técnicas e instrumentos psicológicos (CFP, 2010).
Ao conduzir um processo de avaliação psicológica, é necessário que o psicólogo
considere em sua análise os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no
psiquismo (CFP, 2010).
A atenção do psicólogo a esses fatores e sua consideração a esse respeito, ao
apresentar os resultados, visa a favorecer tanto a prestação de intervenções sobre o
indivíduo

avaliado,

como

também

possibilitar

modificações

dos

próprios

condicionantes, os quais se fazem presentes desde a formulação da demanda até a
conclusão do processo de avaliação psicológica (Resolução do CFP nº 007/2003).
O foco da atenção durante o processo de avaliação psicológica deve estar na pessoa
examinada e não exclusivamente em torno do instrumento de avaliação (CFP, 2010).
O psicólogo deve buscar compreender os possíveis efeitos intervenientes que
repercutem na qualidade e validade dos dados, tais como o cansaço, os problemas na
cooperação e a distorção consciente e intencional das respostas. Caso contrário, correse um risco considerável de se encontrarem resultados inválidos (Tavares, 2003).
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PSICODIAGNÓSTICO
O psicodiagnóstico pode ser compreendido como uma forma específica de avaliação
psicológica, conduzida com propósitos clínicos e visando identificar forças e
fraquezas no funcionamento psíquico, tendo como expectativa a descrição e
compreensão, o mais profunda e completamente possível da personalidade do
paciente ou do grupo familiar (Cunha, 2002; OCampo, 2003).
Essa investigação se configura como um processo científico, limitado no tempo, que
utiliza técnicas e testes psicodiagnósticos (input), seja para entender problemas à
luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para
classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando os resultados (output), a
partir dos quais são propostas soluções (Cunha e cols., 2002; Anchieri & Cruz, 2003).
Esse processo é bi-pessoal (psicólogo – examinando), cujo propósito é investigar
alguns aspectos em particular, de acordo com a sintomatologia e informações da
indicação ou queixa, ou ainda favorecer a identificação de recursos potenciais e
possibilidades do examinando.
É importante que o profissional, ao conduzir o processo psicodiagnóstico, busque
considerar o sujeito em exame como um ser mutável e dinâmico, situado num mundo
maior que o da consulta psicológica, sendo multideterminado e atuando ativamente
sobre sua realidade (Cunha e cols., 2002).
Nessa perspectiva, os contextos sociocultural e familiar devem ocupar um lugar
importante no estudo da personalidade de um indivíduo, já que é de onde ele provém
(Arzeno, 1995).
O psicodiagnóstico possibilita uma avaliação global da personalidade do paciente,
determinação da natureza, intensidade e relevância dos distúrbios, fornecimento de
subsídios a demais profissionais, definição do tipo de intervenção terapêutica,
prognóstico da evolução terapêutica e pesquisa psicológica (Cunha e cols., 2002).
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OBJETIVOS DO PSICODIAGNÓSTICO
Classificação nosológica


Identificação de sintomas por meio de critérios pré-estabelecidos (CID 10, DSM
IV);



Teste de hipóteses diagnósticas;



No psicodiagnóstico deve ser aplicado junto com outras técnicas (testes).

Descrição


Ultrapassa a descrição simples, pois há a interpretação das diferenças dos
escores;



Identifica forças e fraquezas;



Averigua o desempenho do avaliado;



Exemplo: avaliação de déficits neuropsicológicos.

Prevenção


Busca a identificação precoce de problemas;



Possibilita a avaliação de riscos;



Procura estimar as forças e fraquezas do ego, sua capacidade de enfrentar
novidades, situações difíceis e estressantes.

Prognóstico


Depende da classificação nosológica;
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1. DESENVOLVIMENTO HUMANO
1.1.

O que é Desenvolvimento Humano

O termo desenvolvimento humano é utilizado para indicar um processo
complexo de transformação contínua, dinâmica e progressiva que começa com a

DESENVOLVIMENTO HUMANO

vida, isto é, na concepção, e a acompanha, sendo agente de modificações e
aquisições (Brasil, 2002; Pinheiro, 2013).
Este processo ocorre durante todo o ciclo vital, por meio da interação entre as
características biológicas individuais (crescimento e maturação) com o meio
ambiente* ao qual o sujeito é exposto (Papalia & Olds, 2000; Rogoff, 2005).

* O termo meio ambiente deve ser entendido como algo muito amplo, que
envolve cultura, sociedade, práticas e interações.

O desenvolvimento é um caminhar contínuo, nem sempre linear, e ocorre em
diversos campos da existência, tais como o afetivo, cognitivo, social e motor**.

**Utilizam-se os termos desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial como
uma forma de facilitar o estudo do desenvolvimento humano, mas devemos
estar cientes de que estes aspectos estão interligados e influenciam-se
mutuamente durante a vida do indivíduo (Brasil, 2002).

1.2.

Fatores que influenciam o desenvolvimento humano

Diversos fatores indissociáveis e em contínua interação afetam todos os
aspectos do desenvolvimento. São eles (Bock, Furtado e Teixeira, 1999):
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Hereditariedade – conjunto de processos biológicos que asseguram que
cada ser vivo receba e transmita informações genéticas através da reprodução,
sendo responsável pelos muitos aspectos da forma do corpo, do funcionamento
dos órgãos e do tipo de comportamento.
A carga genética define o potencial do indivíduo, que pode ou não desenvolverse. Temos como exemplo as pesquisas que comprovam os aspectos genéticos da
inteligência, no entanto, ela pode desenvolver-se aquém ou além do seu potencial,
dependendo das condições do meio que encontra.
Crescimento orgânico – processo responsável pelas mudanças do organismo tanto
em tamanho como em complexidade. Refere-se às transformações do organismo como
um todo, sofrendo influências tanto ambientais quanto do processo maturacional.
Por exemplo, pense nas possibilidades de descobertas de uma criança, quando começa
a engatinhar e depois a andar, em relação a quando esta criança estava no berço com
alguns dias de vida.
Maturação neurofisiológica – diz respeito ao processo de evolução da maturação
do sistema neurofisiológico, tornando possíveis determinados padrões de
comportamento. Como exemplo, temos o processo de alfabetização, que depende
dessa maturação, pois para segurar o lápis e manejá-lo como nós é necessário um
desenvolvimento neurológico que a criança de 2 ou 3 anos ainda não tem.
Meio – diz respeito ao conjunto de influências e estimulações ambientais que
interferem nos padrões de comportamento do indivíduo, incluindo neste termo a
cultura, sociedade, práticas e interações.
Por exemplo, se a estimulação verbal for muito intensa, uma criança de 3 anos pode ter
um repertório verbal muito maior do que a média das crianças de sua idade, mas, ao
mesmo tempo, pode ter dificuldades para subir e descer uma escada, porque esta
situação pode não ter feito parte de sua experiência de vida.
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1.3. Princípios gerais do desenvolvimento humano
Apesar dos processos implícitos ao crescimento serem bastante complexos, tanto antes
quanto após o nascimento, o desenvolvimento humano ocorre de acordo com
princípios gerais, conforme apresentado a seguir (Pinheiro, 2013):
1º: O crescimento e as mudanças no comportamento são ordenados e, na maior
parte das vezes, ocorrem em sequências invariáveis.
Exemplo: Certas capacidades cognitivas precedem outras, invariavelmente.


Nascituros: movem a cabeça antes de poderem abrir as mãos.



Recém-nascidos: apresentam padrões definidos de crescimento físico e de
aumentos nas capacidades motoras e cognitivas.



Bebês: passam pela mesma sequência de estágios no desenvolvimento da fala –
balbuciam antes de falar, pronunciam certos sons antes de outros e formam
sentenças simples antes de pronunciar sentenças complexas.



Infantes: conseguem sentar-se antes de ficar de pé, ficam de pé antes de andar e
desenham um círculo antes de poder desenhar um quadrado.

2º: O desenvolvimento é padronizado e contínuo, mas nem sempre uniforme e
gradual.
Há períodos de crescimento físico muito rápido – nos chamados estirões ou surtos do
crescimento – e de incrementos extraordinários nas capacidades psicológicas.
Exemplos:


A altura do bebê e seu peso aumentam enormemente durante o primeiro ano, e
os pré-adolescentes e adolescentes também crescem de modo extremamente
rápido.



Os órgãos genitais desenvolvem-se muito lentamente durante a infância, mas de
modo muito rápido durante a adolescência.
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Durante o período pré-escolar, ocorrem rápidos aumentos no vocabulário e nas
habilidades motoras.



Na adolescência, a capacidade individual para resolver problemas lógicos
apresenta um progresso notável.

3º: Interações complexas entre a hereditariedade e o ambiente (a experiência)
regulam o curso do desenvolvimento humano.
Muitos aspectos do físico e da aparência são fortemente influenciados por fatores
genéticos – sexo, cor dos olhos e da pele, forma do rosto, altura e peso.
No entanto, fatores ambientais podem exercer forte influência mesmo em
algumas

dessas

características

que

são

basicamente

determinadas

pela

hereditariedade (altura, peso).
Fatores genéticos influenciam características do temperamento, tais como tendência
para ser calmo e relaxado ou tenso e pronto a reagir.
A hereditariedade pode também estabelecer os limites para o desenvolvimento da
inteligência.
No entanto, como e sob que condições as características temperamentais ou de
inteligência se manifestarão depende de muitos fatores do ambiente.
Exemplo:
A filha de um bem sucedido homem de negócios e de uma advogada apresenta
quociente intelectual de 140, o que é muito alto. Esse resultado é o produto de sua
herança de um potencial alto ou de um ambiente mais estimulante no lar? Muito
provavelmente é o resultado da interação dos dois fatores.
Por esta razão, é extremamente difícil distinguir os efeitos dos dois conjuntos de
determinantes sobre características específicas observadas.
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4º: Todas as características e capacidades do indivíduo, assim como as mudanças
de desenvolvimento, são produtos de dois processos básicos, embora complexos,
que são: a maturação e a experiência.
A maturação é entendida como o processo de mudanças orgânicas neurofisiológicas e
bioquímicas que ocorrem no corpo do indivíduo e que são relativamente
independentes de condições ambientais externas, de experiências ou de práticas. A
experiência diz respeito ao conhecimento adquirido pela aprendizagem, seja pela
observação ou por treino.
A aprendizagem e a maturação quase sempre interagem tornando difícil distinguir
seus efeitos ou especificar suas contribuições relativas ao desenvolvimento psicológico.
Certamente, o crescimento pré-natal e as mudanças na proporção do corpo e na
estrutura do sistema nervoso são direcionados por processos de maturação. Em
contraste, o desenvolvimento das habilidades motoras e das funções cognitivas
depende da maturação, das experiências e da interação entre os dois processos.
5º: Características de personalidade e respostas sociais, emocionais e modos
habituais de reagir são em grande proporção aprendidos, ou seja, o resultado de
experiência e prática ou exercício.
Atenção! Este princípio não nega o fato de que fatores genéticos e de maturação
desempenham importante papel na determinação do que e como o indivíduo aprende,
apenas propõe que neste caso a experiência tem maior influência.
6º: Há períodos críticos ou sensíveis para o desenvolvimento de certos órgãos do
corpo e de certas funções psicológicas.
Exemplo:
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APRESENTAÇÃO
A Profissão de Psicólogo foi legalmente instituída no país a partir da
publicação da Lei n° 4.119/62, que estabelece as normas para a oferta de
cursos para a concessão do grau de psicólogo, bem como dispõe sobre os
direitos destes profissionais. Dentre as prerrogativas cabíveis ao
profissional psicólogo destacam-se a competência para colaborar com
outras ciências em assuntos psicológicos, bem como a função privativa do
psicólogo de utilização de métodos e técnicas psicológicas com os
seguintes objetivos (Art. 13):
(A)

diagnóstico psicológico;

(B)

orientação e seleção profissional;

(C)

orientação psicopedagógica;

(D)

solução de problemas de ajustamento.

A partir da publicação da Lei 5.766/71 e do Decreto 79.822/77 foram
criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia,
dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia
administrativa e financeira, constituindo, em seu conjunto, uma autarquia,
destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina
da classe.
Com a criação dos conselhos, o exercício da profissão de Psicólogo, nas
suas diferentes categorias, em todo o território nacional, passou a ser
permitido apenas ao portador de Carteira de Identidade Profissional,
expedida pelo Conselho Regional de Psicologia da respectiva jurisdição.
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Entende-se por ética profissional o conjunto de normas morais pelas
quais um indivíduo deve orientar seu comportamento profissional.
Tendo em vista a busca pelo adequado exercício profissional, atendendo
às demandas sociais e norteado por elevados padrões técnicos, visando à
adequação às normas éticas que asseguram a apropriada relação de cada
profissional com seus pares e com a sociedade como um todo, coube ao
CFP elaborar o Código de Ética Profissional do Psicólogo.
O código de ética atualmente vigente é a terceira formulação e foi aprovado
em 2005, a partir de um amplo processo de discussão e construção coletiva,
que ocorreu sob a forte influencia do processo de abertura democrática que
vinha sendo vivenciado no país desde 1988 com a promulgação da atual Carta
Magna (CF/88).
O Código de Ética Profissional visa estabelecer um padrão de conduta que
fortaleça o reconhecimento social da categoria. Este objetivo é conquistado por
meio do fomento à autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua
práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por suas ações e
pelas decorrentes consequências sobre o exercício profissional.
Além de conhecer o Código de Ética, cabe ao profissional manter-se em dias
com a edição das resoluções e cartilhas editadas pelo CFP. Conforme será
possível averiguar do decorrer da leitura, as Resoluções editadas pelo Conselho
Federal de Psicologia são fortemente fundamentadas em critérios técnicocientíficos e amparadas pelos fundamentos jurídicos vigentes no país, seja
através da própria Constituição Federal (CF/1988), seja em conformidade com
Leis e Decretos ou ainda em atenção a recomendações formuladas por
importantes entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas
(ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS).
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Estas Resoluções têm como intuito normatizar o exercício da profissão:
(1)

estabelecendo regras quanto à conduta profissional na prestação do
cuidado,

(2)

definindo critérios objetivos para a utilização de instrumentos e técnicas
tanto na pesquisa quanto no exercício profissional,

(3)

expondo claramente o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia
(CFP) frente a temas de relevância social,

(4)

norteando a conduta profissional em conformidade com princípios éticos
em prol do respeito às individualidades, ao direito à vida e à saúde, do
direito à cidadania e à dignidade da pessoa humana.

Recomendamos dedicação no estudo deste tema, tendo em vista que é um dos
tópicos mais cobrados em certames para o cargo de psicólogo. O
conhecimento apurado da legislação, associado à capacidade de resolução de
questões, é, sem dúvida, a mais bem sucedida fórmula para o sucesso em
concursos que exijam o domínio deste conteúdo.
O estudo da legislação a partir da letra original tal qual foi publicada - "lei seca"
- é reconhecidamente a melhor maneira de memorizar seu conteúdo, por esta
razão, apresentaremos a legislação em sua íntegra, comentando os tópicos
mais relevantes para a resolução das questões do concurso.
Não há outra maneira de estudar legislação: LEIA, ENTENDA e MEMORIZE !!!
Mas não tema, pois destacaremos e explicaremos para você os artigos,
parágrafos e incisos mais ALTAMENTE CONCURSÁVEIS!
Durante a leitura mantenha-se atento aos negritos e grifos e ao símbolo da
Metodologia Direto ao Ponto, pois é garantia de excelentes dicas para seu
estudo!
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RESOLUÇÃO CFP nº 0011999

1. RESOLUÇÃO CFP N° 001/1999
A resolução CFP nº 001/1999 estabelece normas de atuação para os
psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual.
O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,
CONSIDERANDO que o psicólogo é um profissional da saúde;
CONSIDERANDO que na prática profissional, independentemente da área
em que esteja atuando, o psicólogo é frequentemente interpelado por
questões ligadas à sexualidade.
CONSIDERANDO que a forma como cada um vive sua sexualidade faz
parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua
totalidade;
CONSIDERANDO que a homossexualidade não constitui doença, nem
distúrbio e nem perversão;
CONSIDERANDO que há, na sociedade, uma inquietação em torno de
práticas sexuais desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente;
CONSIDERANDO que a Psicologia pode e deve contribuir com seu
conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade,
permitindo a superação de preconceitos e discriminações;
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RESOLVE:
Art. 1° - Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão
notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e
bem-estar das pessoas e da humanidade.
Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma
reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e
estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas
homoeróticas.
Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a
patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão
ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não
solicitados.
Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que
proponham tratamento e cura das homossexualidades.
Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de
pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a
reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como
portadores de qualquer desordem psíquica.
Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se todas as disposições em contrário.
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CINCO LIÇÕES DE PSICANÁLISE [1909/1910]
Em 1905 Freud ministrou uma série de conferências na Clark University (EUA)
para uma plateia composta por leigos em psicanálise. Durante cinco dias
apresentou em linguagem simples e acessível, numa sequencia bastante
didática, os fundamentos da teoria e prática psicanalítica. Posteriormente,
converteu suas palavras no texto que nos foi apresentado sob o título “Cinco
lições de psicanálise”.

Considerando que esse texto foi elaborado com vistas a apresentar a
psicanálise para leigos, avalio como o mais acessível e, por isto, será nosso
ponto inicial para o estudo, visto que nem todos os estudantes deste curso
possuem uma boa base em psicanálise.

Freud inicia suas conferências contextualizando o começo da psicanálise,
atribuindo sua origem ao método de “cura pela fala” ou “cura pela
conversação”, desenvolvido por seu preceptor, o doutor Joseph Breuer, que a
empregou inicialmente no tratamento da jovem Anna O., diagnosticada como
histérica.

Tendo em vista que esta aula tem como proposta o estudo de conceitos, não
irei me aprofundar na pormenorização dos ricos exemplos trazidos por Freud.
O estudo voltado para concursos exige a prática da objetividade, logo, nos
ateremos aos trechos essenciais para o propósito deste curso.

A primeira explicação que Freud nos traz e que é de suma importância para a
teoria e prática em psicanálise diz respeito à formação dos sintomas.
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Ele afirma que os sintomas se formam como resíduos de experiências
emocionais (traumas psíquicos) e que as características de cada um desses
sintomas podem ser compreendidas identificando-se sua relação com a cena
traumática que o causou.

Devo ressaltar uma importante observação feita pelo autor: nem sempre os
sintomas são formados a partir de um único acontecimento. Na maioria dos
casos o sintoma se instala após numerosos traumas, às vezes análogos e
repetidos.

No caso dos pacientes histéricos e neuróticos, ocorre uma fixação da vida
psíquica aos traumas que dão origem às suas patologias, sendo-lhes
frequente a recordação de situações dolorosas que ocorreram há muito tempo,
mas às quais se mantêm presos emocionalmente. Essa fixação em situações
dolorosas lhes mantêm presos ao passado e lhes tornam alheios da realidade e
do presente.

A fim de ilustrar esse construto teórico, Freud traz como exemplo o caso de
Anna O. Através do método da “cura pela fala”, Breuer identificou a relação
existente entre os sintomas de sua paciente e eventos traumáticos. O autor
afirma que em quase todos esses eventos, a paciente teve que “subjugar uma

poderosa emoção em vez de permitir sua descarga através de sinais
apropriados de emoção, palavras ou ações”.
No contexto terapêutico, ao relatar essas mesmas cenas ao médico, o paciente
permite que essa energia afetiva, que estava inibida, seja manifestada
intensamente, como se estivesse represada por todo esse tempo.
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Além disso, o autor destaca que o sintoma se torna mais intenso sempre que o
tratamento

permite

a

aproximação

da

sua

causa,

desaparecendo

completamente quando se elucidava seu motivo.

Vale destacar que o simples relato da cena traumática sem a exteriorização
afetiva não é capaz de obter o mesmo resultado. Ou seja, “era inútil recordar a

cena diante do médico se, por qualquer razão, isto se dava sem exteriorização
afetiva”.
Podemos compreender então, que a enfermidade se instala porque a emoção
envolvida na situação patogênica não pode ser exteriorizada normalmente e a
essência da doença consiste no uso anormal das emoções que ficaram
represadas.

Parte de nossas excitações psíquicas é normalmente conduzida para as
inervações somáticas, constituindo a expressão das emoções. Essa expressão é
parte natural do fluxo de energia psíquica. Quando esse fluxo fica bloqueado
em uma catexia (fixação da energia psíquica), o organismo preciso dar vazão a
essa energia através de outro canal.

Assim, os sintomas físicos observados na conversão histérica se formam como
resultado do desvio de parte da energia psíquica para inervações somáticas.

Ou seja, a energia psíquica flui em dois canais: inervações somáticas e
expressão das emoções. No caso das neuroses, o segundo canal está bloqueado
por uma catexia, logo, a libido termina tendo que circular com maior
intensidade pela via somática, dando origem aos sintomas físicos.
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Em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade Freud caracteriza a libido como uma força
quantitativamente variável que pode medir os processos e transformações ocorrentes no
âmbito da excitação sexual.

Freud chama a atenção para a existência de uma amnésia ou lacuna na
memória associada ao sintoma, ocultando as condições que lhe deram origem.
Ele afirma que existem dois estados mentais: a consciência e o inconsciente. O
sintoma diz respeito ao conteúdo inconsciente que se insinua na consciência
sem que o doente compreenda seu significado ou origem.

Dando continuidade às conferências, Freud se aprofunda na explicação dos
processos relativos à formação dos sintomas e explica o método psicanalítico.

Inicialmente explica que abandonou o uso da hipnose após constatar que nem
todos os pacientes se submetiam a essa técnica. Além disso, Freud identificou
que a hipnose encobre a resistência, possibilitando o acesso apenas a parte do
conteúdo psíquico.

Optou então por aprofundar-se no uso do método catártico, que consiste em
fazer o paciente falar sobre suas experiências, permitindo a expressão de suas
emoções reprimidas.

A partir desse ponto o autor nos fala sobre as resistências que emergem
durante o processo analítico e sua teoria da repressão.

As resistências sinalizam a existência da repressão de conteúdos que nos
permitem identificar as situações traumáticas que deram origem ao
adoecimento.
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Em todos os casos de neurose identifica-se que a gênese do sintoma está
associada ao contraste existente entre um desejo violento e os demais desejos
do indivíduo, sendo incompatível com seus valores morais e estéticos.

A repressão atua visando evitar um intenso desprazer, como meio de proteção
da personalidade, visto que, a aceitação do desejo incompatível com sua
moralidade, ou o prolongamento do conflito, desperta intenso desprazer.

Assim, podemos entender a repressão como proteção frente ao antagonismo
que emerge do duelo entre a ideia e o ego do doente. Seus valores éticos,
morais e estéticos agem como forças repressoras.

Frente ao conflito decorrente dessa incompatibilidade, o sujeito reprime essa
ideia, expulsando-a da consciência, esquecendo-a juntamente com as
respectivas lembranças.

Existe então um duelo entre duas forças antagônicas que atuam no doente:
1. O esforço para trazer à consciência o conteúdo reprimido no
inconsciente;

2. A resistência, impedindo que o conteúdo reprimido e seus derivados
venham à consciência.

Note que a consciência está vigilante para não deixar que o impulso se torne
visível, a fim de evitar um grande desprazer.

A tentativa de manter essas lembranças ocultas fracassa com frequência, visto
que, conforme vimos, esse conteúdo se faz visível por outros meios. Isso ocorre
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por que o impulso desejoso continua a existir no inconsciente, vindo à tona sob
nova vestimenta: o sintoma.

O desejo reprimido precisa de alguma expressão e o faz de forma velada,
através dos sintomas. Ao final, o sofrimento do sujeito ao negar e evitar
reconhecer seu desejo termina sendo ainda mais punitivo.

A psicanálise postula que esses desejos inaceitáveis que terminam por produzir
adoecimentos são de natureza instintiva erótica e têm grande importância na
gênese dos sintomas em indivíduos de ambos os sexos.

Freud (1910 [1909]) afirma que as situações apresentadas em idades posteriores
só se configuram como traumas e encontram força suficiente para a formação
de sintomas por estarem associadas a potentes desejos sexuais infantis que
foram reprimidos.

A primeira escolha de objeto feita pela criança espontaneamente diz respeito
aos seus pais, tomando ambos os genitores, e particularmente um deles, como
objeto de seus desejos eróticos. Essa vinculação ocorre naturalmente frente à
ternura que os pais dispensam aos seus filhos.

No entanto, com o desenvolvimento a libido se desloca desse primeiro objeto,
utilizando-o apenas como modelo, passando para outras pessoas.

Os sentimentos que surgem dessas relações entre pais e filhos e entre irmãos
possuem natureza tanto positiva (ternura) quanto negativa (hostilidade).

Essas impressões iniciais são reprimidas e formam os núcleos dos complexos,
permanecendo no inconsciente e agindo com intensidade e persistência.
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1. GRUPO SOCIAL E FAMILIAR

Podemos afirmar que a necessidade de interação social é própria do
homem. Nesta perspectiva, a vida humana é grupal. Estamos o tempo

GRUPO SOCIAL E FAMILIAR

inteiro em relação com grupos e, de tão habituados a isso, não nos damos
conta da sua importância ou influência no nosso comportamento ou nas
nossas decisões (Gouveia e Pinheiro, 2014).

A subjetividade é constituída na relação com o ambiente, com as outras
pessoas, com os grupos dos quais fazemos parte, com a cultura. Esta
constante interação é o que nos constitui enquanto seres humanos
(Gouveia e Pinheiro, 2014).

Durante nossa vida nos integramos a grupos que se tornam referência
para nós e que passam a exercer influência sobre nossas percepções,
ações e sentimentos. Pense, por exemplo, no quanto suas formas de
pensar e agir foram influenciadas pelos comportamentos e valores
compartilhados por seu grupo familiar. Ou mesmo no quanto você e seus
amigos de colégio se assemelhavam na maneira de se vestir ou falar
(Gouveia e Pinheiro, 2014).

Pode-se compreender o grupo como o (Gouveia e Pinheiro, 2014):
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“Sistema organizado de dois ou mais indivíduos interrelacionados, de modo que o sistema cumpra alguma
função e que haja um conjunto de relações de papeis
padrão entre os membros e um conjunto de normas que
regule sua função e a função de cada um dos seus
membros” (Chiavenato, apud Gouveia e Pinheiro, 2014).

Indivíduos e grupos se constroem e se modificam mutuamente de forma que a
modificação em um gera mudança correspondente no outro. Nesse sentido, se
deve compreender o indivíduo como reflexo do grupo a que pertence, e o
grupo mediante os indivíduos que o constituem (Gouveia e Pinheiro, 2014).

Alguns teóricos em psicologia e sociologia consideram que esta interação que
acontece no grupo pode gerar resultados maiores que os resultados gerados
por indivíduos isolados. É por este motivo que afirmam que o grupo é maior
que a soma dos indivíduos, embora seja por eles constituído. É como se nos
contextos grupais os indivíduos fossem possuídos por uma “mente de grupo”
(Gouveia e Pinheiro, 2014).

Ainda sobre o conceito de grupo, Hamptom (apud Gouveia e Pinheiro, 2014)
destaca três elementos básicos que se fazem presentes em qualquer grupo:

• Interação: Refere-se ao comportamento interpessoal, que pode variar de
grupo para grupo. A relação social de interação não implica, necessariamente,
no estabelecimento de uma conversa ou de um contato pessoal muito próximo.
Quando os atos de duas ou mais pessoas que se encontram estão intimamente
relacionados é possível reconhecer e se falar em interação.
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• Atividade: referente às tarefas das pessoas que compõem o grupo.

• Sentimento: inclui os processos mentais e emocionais que estão dentro das
pessoas e que não podem ser vistos, mas cuja presença é inferida a partir das
atividades e interações das pessoas. De tal modo, um sorriso sugere um
determinado sentimento, um punho ameaçador sugere outro.

Um conceito importante no estudo dos grupos é o de grupo de referência, que
pode ser entendido como aquele no qual o indivíduo é motivado a manter
relações. Quando um grupo de relações torna-se um grupo de referência, ele
passa a exercer papel normativo no comportamento das pessoas. A família e os
colegas de trabalho são alguns exemplos de grupos de referência (Gouveia e
Pinheiro, 2014).
Grupo de referência é aquele no qual o indivíduo é motivado a manter relações e que
exerce forte papel normativo em seu comportamento (Gouveia e Pinheiro, 2014).

A família se constitui como a primeira instituição com a qual os indivíduos
mantêm contato e estabelecem relações, sendo a responsável pela educação e
socialização de seus membros, sendo por isso fundamental para a análise da
relação entre a construção do sujeito e o meio sociocultural (Baptista, Cardoso,
Gomes, 2012; Féres-Carneiro e Diniz Neto, 2012).

Segundo Pichon-Rivière (Osório, 2013):
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“a família proporciona o marco adequado para a
definição e a conservação das diferenças humanas,
dando forma objetiva aos papéis distintos, mas
mutuamente vinculados, do pai, da mãe e dos filhos,
que constituem os papéis básicos em todas as
culturas”.

A definição de família mais utilizada na literatura continua sendo a chamada
família nuclear, que geralmente é composta por marido, esposa e filho (s), e
tem

como

função

básica

promover

socialização

e

educação,

prover

financeiramente seus membros, gerar proteção e afeto (Teodoro, 2012; Baptista,
Cardoso, Gomes, 2012).

Mesmo com diversas mudanças em sua constituição, a concepção ocidental
tradicional de família limita-se ao entendimento das relações estabelecidas
entre os pais, destes com as crianças e destas com os irmãos, estando associada
à ideia de que os pais são um casal heterossexual e estão no primeiro
casamento (Teodoro, 2012; Baptista, Cardoso, Gomes, 2012).
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2.

AS INTERRELAÇÕES FAMILIARES

Doron e Parot (2001) definem Família como um grupo de indivíduos unidos
por laços transgeracionais e interdependentes quanto aos elementos

AS INTERRELAÇÕES FAMILIARES

fundamentais da vida.

Pichon – Rivière (1986) define a família como a estrutura social básica que
se configura pelo entrejogo de papéis diferenciados (pai-mãe-filho) e
explica o mecanismo de “depositação” do entrejogo entre depositante,
depositado e depositário: afetos, fantasias e imagens (depositado), que
cada pessoa (depositante), coloca sobre o outro (depositário).

A família, enquanto unidade, é formada por um conjunto de pessoas, cada
uma com sua dinâmica interna, configurando uma rede de relações, ou seja,
um sistema familiar. Há a dinâmica interna das pessoas e a dinâmica da
família, numa interdependência contínua. Em sua dinâmica como um todo,
a família sofre influência direta do econômico e do cultural.

Sabemos que não há uma definição única de família, não há um "modelo
ideal", pois cada família tem sua especificidade e estabelece um código
próprio (constituído de normas e regras). Cada indivíduo se apropria deste
código e o usa. Cada um tem sua identidade, mas há uma organização
interna à família.

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPS/OMS), a família
desempenha as seguintes funções:

 Reprodução e regulação sexual - garantindo a perpetuação da espécie;
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Socialização e função educativa - transmitindo a cultura, valores e costumes
através das gerações;



Manutenção e produção de recursos de subsistência - determinando a
divisão do trabalho de seus membros e condicionando a contribuição para
a vida econômica da sociedade.

Soifer (1982) considera que as funções básicas da família podem ser
sintetizadas em duas: ”ensino e aprendizagem”. Os primeiros anos de ensino
cabem totalmente aos pais ao passo que corresponde às crianças a função de
aprender.
A aprendizagem se inicia no lar com atividades básicas nas quais a família
ensina o respeito, o amor e a solidariedade, o essencial para a convivência
humana, e social e para o equilíbrio dos impulsos de destruição internos e
infantis (Soifer, 1982; Baltazar, 2004).
A partir da entrada na escola fundamental, os filhos começam a trazer
ensinamentos obtidos na escola, que transmitem aos pais. A partir da primeira
juventude, a relação ensino-aprendizagem se equilibra entre pais e filhos, por
partes iguais como é de praxe em todo relacionamento humano (Baltazar,
2004).
A instituição família vem se modificando e se reestruturando de acordo com
cada contexto histórico e apresentando até formas variadas numa mesma
época e lugar, de acordo com o grupo social que está sendo advertido (Paiva,
2008).
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As relações dentro de uma família foram se modificando através do tempo. O
ponto mais emblemático da família está ligado, sem dúvida, ao questionamento
da posição das crianças como "propriedade" dos pais e a posição econômica
das mulheres dentro da família. Faz parte também da discussão o
questionamento da distribuição dos papéis ditos especificamente masculinos
ou femininos (Paiva, 2008).

A organização da família nuclear em torno da criança, tendo a afeição como
necessária entre os seus membros, tem o seu nascimento historicamente
datado, na Europa, final do século XVII e início do XVIII (Ariès, 1986; Ponciano,
2002).

A ideia de família nuclear, na sociedade ocidental moderna, passou a ter como
principal característica a vida doméstica, refúgio emocional em uma sociedade
competitiva e fria (Lasch, 1991; Ponciano, 2002).

FAMÍLIA NUCLEAR – Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por
matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar.

FAMÍLIA AMPLIADA – também chamada extensa ou cosanguínea – É uma estrutura mais ampla, que
consiste na família nuclear, mais os parentes diretos ou colaterais, existindo uma extensão das relações
entre pais e filhos para avós, pais e netos.

A família moderna nasce como o lugar privilegiado para o domínio da
intimidade, sendo também o agente a quem a sociedade confia a tarefa da
transmissão da cultura, consolidando-a na personalidade. Para Lasch (1991,
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p.25), fecha-se o círculo privado e psicológico na família nuclear (Ponciano,
2002).

Um novo sentimento surgido entre os membros da família, principalmente
entre a mãe e a criança, caracteriza o que Ariès denominou “sentimento de
família”, nascendo simultaneamente com o “sentimento de infância” e sendo
inseparável daquele (Ponciano, 2002).

As famílias contemporâneas guardam muitas nuances do que se pode
caracterizar como modelo burguês de família: patriarcal, autoritário,
monogâmico, primando pela privacidade, a domesticidade e os conflitos entre
sexo e idade.

Os modos de vida nas famílias contemporâneas vêm se modificando, ocorrendo
novas configurações de gênero e gerações, onde se elaboram novos códigos,
mas mantém-se certo substrato básico de gerações anteriores (Motta, 1998).
Estas mudanças guardam relação com algumas tendências que emergiram na
década de 1960 (Castells, 2006):

(1)

O crescimento de uma economia informacional global,

(2)

Mudanças tecnológicas no processo de reprodução da espécie e

(3)

O impulso promovido pelas lutas da mulher e pelo movimento feminista.

Destacam-se ainda algumas tendências globais recentes, que refletem
significativas transformações no âmbito familiar (Rizzini, 2001):


As famílias tendem a ser menores;
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Há menos mobilidade para as crianças, com redução do espaço de
autonomia das crianças em locais urbanos;



As famílias ficam menos tempo juntas, fato associado ao aumento
significativo do número de integrantes da família que trabalham;



As famílias tendem a ser menos estáveis socialmente, como exemplo
temos o declínio das uniões formais, o aumento dos índices de divórcios e
separações, assim como de novas uniões;



A dinâmica dos papéis parentais e das relações de gênero está
mudando

intensamente.

Homens

e

mulheres

são

chamados

a

desempenhar, cada vez mais, papéis e funções que sempre foram
fortemente delimitados como sendo „dos pais‟ ou „das mães‟.

A tendência atual da família moderna é ser cada vez mais simétrica na
distribuição dos papéis e obrigações, sujeita a transformações constantes,
devendo ser, portanto, flexível para poder enfrentar e se adaptar às rápidas
mudanças sociais inerentes ao momento histórico em que vivemos (Amazonas
& cols., 2003; Pratta & Santos, 2007).

A família possui um papel primordial no amadurecimento e desenvolvimento
biopsicossocial dos indivíduos, apresentando algumas funções primordiais, as
quais podem ser agrupadas em três categorias que estão intimamente
relacionadas (Osório, 1996):
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1. PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
O conceito de saúde é dinâmico e tem sido compreendido de formas
bastante diferentes ao longo da história da humanidade. Conforme sabemos,
a noção de saúde foi por muito tempo determinada como o inverso da

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

doença. Ou seja, estar saudável é não estar doente.

Neste ponto devemos nos perguntar, então, o que é a doença? Veremos que,
na maior parte das situações, a doença foi compreendida dentro de uma
concepção de causalidade, sendo vista com algo determinado por algum
fator.

A seguir apresento um quadro que elaborei com vistas a traçar uma linha do
tempo demonstrando a variação dessa concepção entre diversos povos e em
momentos históricos variados.

Todos os eventos eram explicados do ponto de

Homens primitivos

vista mágico ou religioso, inclusive os estados de
saúde e doença.

Assírios, egípcios, caldeus,
hebreus e outros povos da
Antiguidade

O

corpo

humano

era

compreendido

como

receptáculo de um elemento externo que, ao
penetrá-lo produzia a doença. Estes elementos
externos

podiam

ser

tanto

naturais

como

sobrenaturais. Neste período o entendimento sobre
as

observações

empíricas

relacionadas

ao

surgimento das doenças e a função curativa das
plantas eram revestidas de concepção religiosa.
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Medicina Oriental
(Hindu e Chinesa)

A doença é entendida como desequilíbrio entre
elementos/humores que compõem o organismo
humano. A causa para este estado é explicada pela
interação entre os órgãos e o ambiente físico
(astros, clima, insetos e outros animais, elementos
da

natureza).

desempenha

Nesta
papel

concepção
ativo

no

o

homem

processo

de

manutenção da saúde, não havendo caráter mágico
ou religioso.

A concepção cristã sobre o homem e a natureza
Idade Média

redirecionou as formas de pensar sobre as doenças,
atribuindo ao pecado ou aos demônios a origem
dos males físicos. No final deste período, devido ao
crescente número de epidemias na Europa, os
estudiosos retomaram as observações empiristas
em busca da causalidade das doenças.

Medicina Grega

Os gregos descartam os elementos mágicos e
religiosos

como

causadores

de

doenças

e

pautavam-se na observação empírica (ambiente,
sazonalidade, posição social dos indivíduos, entre
outros) para explicar o surgimento das doenças.

Renascimento

A

medicina

volta

a

ser

exercida,

predominantemente por leigos, e são retomados os
experimentos e as observações anatômicas. O
modelo explicativo para as doenças epidêmicas é a
existência de partículas invisíveis que atingem o
homem por contágio direto, por dejetos ou outros
veículos.
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Século XVIII

Os estudos médicos voltam-se para compreensão
do funcionamento do corpo humano e das
alterações anatômicas produzidas pela doença. O
estudo das causas cede lugar à prática clínica:
localização da sede das doenças no organismo e
desvelamento da linguagem dos sinais e sintomas.

Séc. XVIII

Frente ao contexto de crescente urbanização da

Após a Revolução Francesa

Europa e consolidação do sistema fabril emerge
com força crescente a concepção de causalidade
social, que estabelece a relação entre as condições
de vida e de trabalho das populações e o
aparecimento das doenças. Neste período ocorreu
o desenvolvimento teórico das ciências sociais,
permitindo a elaboração de uma teoria social da
medicina. Nesta concepção, o ambiente deixa de
ser natural para revestir-se de caráter social.

Séc. XIX

As descobertas bacteriológicas (vírus e bactérias) restabelecem
a primazia das causas externas, deslocando as concepções
sociais. Propõe um modelo unicausal segundo o qual se
considera que para cada doença existe um agente etiológico.
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Séc. XX

Modelo Biomédico – a saúde é definida como ausência de
doença. O foco do modelo recai sobre os processos físicos de
uma doença, sem considerar o papel dos fatores sociais ou da
subjetividade.
Modelo Processual – leva em consideração a história natural
da doença, ou seja, a progressão ininterrupta de uma doença
em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes
causais até a recuperação ou a morte, enfatizando a noção de
equilíbrio-desequilíbrio.
Modelo da Determinação Social da Doença – corrente de
pensamento que considera que as condições de adoecimento
são determinas, em última instância, pela maneira como a
sociedade se organiza e a forma como os indivíduos se
inserem nela.
Modelo Multifatorial – considera que a saúde e a doença são
determinadas num contexto biopsicossocial, onde esses três
fatores (biológico, psíquico e social), de maneira igual,
interagem sobre o processo saúde-doença. Essa teoria, nos
últimos anos, agregou outros fatores, como espiritual e
ambiental aos determinantes de saúde.
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Conforme vimos, a discussão associada ao binômio saúde-doença foi se
expandindo gradativamente e incorporando as dimensões física, emocional,
mental, social e espiritual do ser humano.

Segundo Viana (2012), pode-se dizer, em termos de sua determinação causal,
que o processo saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis
que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma
população,

que

variam

em

diversos

momentos

históricos

e

do

desenvolvimento científico da humanidade.

Durante a VII Conferência Nacional de Saúde foram discutidos os temas: saúde
como direito; reformulação do Sistema Nacional de Saúde (SUS) e
financiamento setorial. Nesta conferência adotou-se o seguinte conceito sobre
saúde:

“... em seu sentido mais abrangente, a saúde é
resultante das condições de alimentação, habitação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego,
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a
serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado
das formas de organização social da produção, as
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis
de vida” (Brasil, 1986).

Essa perspectiva considera que o processo saúde-doença-adoecimento ocorre
de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo
influência direta do local que os seres ocupam na sociedade (Berlinguer apud
Viana, 2012). Podemos notar claramente que a concepção que embasa este
conceito é o Modelo da Determinação Social da Doença.
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De outro modo, a definição de saúde proposta pela Organização Mundial da
Saúde é condizente com o Modelo Multifatorial, conforme podemos
depreender de seu texto:

“Saúde – estado de completo bem-estar físico, mental e
social, e não simplesmente à ausência de doença ou
enfermidade – é um direito fundamental, e que a
consecução do mais alto nível de saúde é a mais
importante meta social mundial, cuja realização requer a
ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além
do setor saúde” (OMS, 1976)

A partir dessa diretriz, o novo modelo de atenção deve resultar na ampliação do
enfoque do modelo atual, em busca da efetiva integralidade das ações. Essa
prática favorece e impulsiona as mudanças globais, intersetoriais.

Em conformidade com o preconizado pela NOB-SUS 96, o modelo vigente, que
concentra sua atenção no caso clínico, na relação individualizada entre o
profissional e o paciente, na intervenção sempre cirúrgica ou medicamentosa,
deve ser associado, enriquecido, transformado em um modelo de atenção
centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como
na relação da equipe de saúde com a comunidade, especialmente, com os seus
núcleos sociais primários – as famílias (Brasil, 1996).

Nessa nova relação, a pessoa é estimulada a ser agente da sua própria saúde e
da saúde da comunidade que integra. Na intervenção ambiental, o SUS assume
algumas ações específicas e busca a articulação necessária com outros setores,
visando a criação das condições indispensáveis à promoção, à proteção e à
recuperação da saúde (Brasil, 1996).
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1.

PSICOLOGIA JURÍDICA: ASPECTOS HISTÓRICOS, ÉTICOS E
INTERDISCIPLINARES

Nesse tópico utilizo como eixo central para nortear nosso estudo o
artigo “Um breve histórico da psicologia jurídica no Brasil e seus
campos de atuação”, escrito por Vivian Lago, Paloma Amato, Patrícia
Teixeira, Sônia Rovinski e Denise Bandeira. Caso queira ler o texto

PSICOLOGIA JURÍDICA

integral, confira na nossa bibliografia. Além desse artigo, utilizo outros
autores de destaque na área e tópicos das cartilhas e resoluções do
CFP. Vamos lá?

A Psicologia Jurídica é uma área específica da Psicologia que surgiu da
interrrelação com o Direito, tanto no âmbito teórico quanto no
prático, sendo desde a origem um campo interdisciplinar (Roehrig et
al, 2007).

Segundo Gesser (2013), a Psicologia deve considerar a subjetividade
uma premissa fundamental à garantia dos direitos humanos,
destacando a necessidade de que a subjetividade seja entendida como
uma construção histórico-social, ou seja, construída nas relações que o
sujeito estabelece com o contexto do qual faz parte.

A ONU define os direitos humanos como:

“garantias jurídicas universais que protegem
indivíduos e grupos contraações ou omissões
dos governos que atentem contra a dignidade
humana”.
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Os princípios propostos pela Declaração Universal dos Direitos do
Homem devem ser vistos como um ideal comum a atingir por todos
os povos e todas as nações, a fim de que alcancem todos os
indivíduos e todos os órgãos da sociedade.

Conforme proposto por Silva (2003), a afirmação dos direitos humanos como
um patamar ético que deve mediar o relacionamento entre todos os membros
da sociedade esbarra, no caso brasileiro, no desafio da superação do abismo
das desigualdades que separam os grupos sociais.

A construção de uma cultura baseada na promoção dos direitos humanos
pressupõe que se leve em consideração, igualmente, os aspectos da
subjetividade social que se encontram abrangidos nesses processos (SILVA,
2003).

Tanto nos aspectos que envolvem a promoção dos direitos humanos, quanto
nos que envolvem as suas violações, não se pode descuidar da dimensão
subjetiva que lhes oferece base de sustentação e de existência no mundo
(SILVA, 2003).

Gesser (2013) propõe que o desafio à Psicologia no século XXI é o de superar
tanto os modelos que reduzem a subjetividade a algo interno, inerente ao
sujeito, quanto àqueles que estabelecem concepções mecânicas entre fatos
psicológicos e fatos exteriores.

Assim, vemos que há um enfoque cada vez maior na construção de referências
com vistas a uma atuação profissional do psicólogo comprometida com a
garantia dos direitos humanos (GESSER, 2013).
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Por constituir a expressão de valores universais, tais como os constantes na
Declaração Universal dos Direitos Humanos – socioculturais, que refletem a
realidade do país – e de valores que estruturam uma profissão, um código de
ética não pode ser visto como um conjunto fixo de normas e imutável no
tempo.

As sociedades mudam, as profissões transformam-se e isso exige, também, uma
reflexão contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta.

A ética é o ramo da filosofia que se dedica ao estudo dos valores e da moral,
tendo por finalidade esclarecer reflexivamente o campo da moral de tal modo a
orientar racionalmente para o apontamento da conduta moralmente pertinente.
Assim, a ética é um tipo de saber normativo, isto é, um saber que pretende
orientar as ações dos seres humanos (OLIVEIRA; CAPANEMA, 2009).

O fundamento ético é tão importante quanto a estrutura de um prédio. Se esse
fundamento não está bem entendido, corre-se o risco de não enfrentar de
maneira adequada os desafios éticos que a profissão pode trazer (JUNQUEIRA,
2011).

Códigos de Ética expressam sempre uma concepção de homem e de sociedade
que determina a direção das relações entre os indivíduos. Traduzem-se em
princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano e
seus direitos fundamentais (CFP, 2005).

Os princípios fundamentais são os eixos que norteiam todos os artigos do
Código de Ética Profissional do Psicólogo. Leia com bastante atenção o inciso
apresentado a seguir, pois demonstra o compromisso social da profissão com a
ética e os Direitos Humanos:
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I.

O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e
da integridade do ser humano, apoiado nos valores que
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Conforme orientação do Conselho Federal de Psicologia, quando houver
imperativo ético de denúncia das violações de direitos humanos e situações de
tortura, o psicólogo deve procurar seu conselho profissional e o conselho de
defesa da pessoa humana (dentre outras entidades) para a formulação da
denúncia, com respaldo nas legislações nacionais e internacionais, quando se
esgotarem os recursos das instâncias internas (DEPEN; CFP, 2007).

O psicólogo deve desenvolver uma prática psicológica comprometida com os
princípios dos direitos humanos e com a ética profissional, com vistas à criação
de

dispositivos

que

favoreçam

novos

processos

de

subjetivação,

potencializando a vida das pessoas presas.

Esse é o grande desafio da Psicologia na área jurídica, pois os profissionais
também estão sujeitos às armadilhas e capturas produzidas pelas contradições
da própria prisão (DEPEN; CFP, 2007).

Conforme a Resolução CFP nº 013/2007, o psicólogo especialista em
psicologia jurídica atua no âmbito da Justiça (grifos nossos):



Colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania,
direitos humanos e prevenção da violência;



Centrando sua atuação na orientação do dado psicológico repassado
não só para os juristas como também aos indivíduos que carecem de tal
intervenção,

para

possibilitar

a

avaliação

das

características

de
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personalidade e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir
para a formulação, revisão e interpretação das leis;


Avaliando as condições intelectuais e emocionais de crianças,
adolescentes e adultos em conexão com processos jurídicos, seja por
deficiência mental e insanidade, testamentos contestados, aceitação em
lares adotivos, posse e guarda de crianças;



Aplicando métodos e técnicas psicológicas e/ou de psicometria, para
determinar a responsabilidade legal por atos criminosos;



Atuando:


Como perito judicial nas varas cíveis, criminais, Justiça do Trabalho,
da família, da criança e do adolescente, elaborando laudos,
pareceres e perícias, para serem anexados aos processos;



A fim de realizar atendimento e orientação a crianças, adolescentes,
detentos e seus familiares;



Em pesquisas e programas socioeducativos e de prevenção à
violência;



Construindo ou adaptando instrumentos de investigação psicológica, para
atender às necessidades de crianças e adolescentes em situação de risco,
abandonados ou infratores;



Orientando a administração e os colegiados do sistema penitenciário sob
o ponto de vista psicológico;
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Usando métodos e técnicas adequados, para estabelecer tarefas
educativas e profissionais que os internos possam exercer nos
estabelecimentos penais;



Participando de audiência, prestando informações, para esclarecer
aspectos técnicos em psicologia a leigos ou leitores do trabalho pericial
psicológico;



Elaborando petições sempre que solicitar alguma providência ou haja
necessidade de comunicar-se com o juiz durante a execução de perícias,
para serem juntadas aos processos;



Assessorando a administração penal na formulação de políticas penais e
no treinamento de pessoal para aplicá-las;



Realizando:


Pesquisa visando à construção e ampliação do conhecimento
psicológico aplicado ao campo do direito;



Orientação psicológica a casais antes da entrada nupcial da
petição, assim como das audiências de conciliação;



Atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam às
instituições de direito, visando à preservação de sua saúde mental;



Atendimento psicológico a indivíduos que buscam a Vara de
Família, fazendo diagnósticos e usando terapêuticas próprias, para
organizar e resolver questões levantadas;
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Avaliação das características das personalidades, através de
triagem psicológica;



Avaliação de periculosidade e outros exames psicológicos no sistema
penitenciário, para os casos de pedidos de benefícios, tais como
transferência

para

estabelecimento

semiaberto,

livramento

condicional e/ou outros semelhantes;


Auxiliando juizados na avaliação e assistência psicológica de menores
e seus familiares, bem como assessorá-los no encaminhamento às
terapias psicológicas, quando necessário;



Prestando atendimento e orientação a detentos e seus familiares
visando à preservação da saúde;



Acompanhando detentos em liberdade condicional, na internação em
hospital penitenciário, bem como atuar no apoio psicológico à sua
família;



Desenvolvendo estudos e pesquisas na área criminal, constituindo ou
adaptando os instrumentos de investigação psicológica.

Roehrig et al (2007) chamam a atenção para o fato de que a Psicologia Jurídica
inicialmente tinha como proposta realizar a classificação e o decorrente
controle dos indivíduos, tendo como principal função formular laudos
periciais fundamentados na realização de diagnóstico e no emprego de testes
psicológicos, que auxiliavam a instituição judiciária na tomada de decisão.

No entanto, com o desenvolvimento da prática, os profissionais reformularam o
modelo de atuação psicológica buscando uma nova forma de intervenção,
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tendo como principal preocupação o resgate da cidadania e a promoção de
bem-estar (Roehrig et al, 2007).

No Brasil, os primeiros psicólogos a atuarem junto à justiça encontraram nas
varas de família, criminais e da infância e juventude, demandas amparadas no
modelo pericial. Mas, estes profissionais logo perceberam a necessidade de
implementação de outras formas de atuação que considerassem a cidadania,
os direitos humanos e a saúde dos indivíduos envolvidos com a justiça
(Roehrig et al, 2007).

A Psicologia Jurídica como um campo de atuação do psicólogo tem-se feito
presente nas diversas instituições do direito, tais como (Roehrig et al, 2007):



Sistema penitenciário



Varas de Família



Varas da Infância e da Juventude



Juizados Especiais (Cível e Criminal)



Varas de Penas Alternativas



Varas Cíveis em geral



Forças Armadas



Secretarias Estaduais de Segurança



Ministério Público



Escolas de Magistratura

Além desses locais do Poder Judiciário, já se tem notícias de diversos trabalhos
que estão sendo desenvolvidos por psicólogos que atuam em parceria com os
operadores do direito, no que diz respeito à necessidade de intervenções
específicas do saber psicológico na justiça (Roehrig et al, 2007).
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Ao analisar os campos de atuação do psicólogo jurídico, percebe-se um
predomínio da atuação desses profissionais enquanto avaliadores. A elaboração
de psicodiagnósticos, presente desde o surgimento da Psicologia Jurídica,
permanece como um forte campo de exercício profissional (Lago et. al, 2009).

Contudo,

a

demanda

por

acompanhamentos,

orientações

familiares,

participações em políticas de cidadania, combate à violência, participação em
audiências, entre outros, tem crescido enormemente. Esse fato amplia a
inserção do psicólogo no âmbito jurídico, ao mesmo tempo em que exige uma
constante atualização dos profissionais envolvidos na área (Lago et. al, 2009).

O psicólogo não pode deixar de realizar psicodiagnósticos, âmbito de sua
prática privativa. Entretanto, deve estar disposto a enfrentar as novas
possibilidades de trabalho que vêm surgindo, ampliando seus horizontes para
novos desafios que se apresentam (Lago et. al, 2009).
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PROCESSO

DE

DESENVOLVIMENTO

PATOLÓGICO

E

SUAS

IMPLICAÇÕES

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PATOLÓGICO

ESTRUTURAIS E DINÂMICAS
DETERMINANTES GENÉTICOS E AMBIENTAIS DO COMPORTAMENTO
O funcionamento psíquico baseia-se em uma complexa interação de elementos
biológicos, psicológicos e sociais (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013). Na
psicopatologia e na medicina há vários critérios de normalidade e anormalidade. A
adoção de um ou outro depende, entre outros motivos, de opções filosóficas,
ideológicas e pragmáticas do profissional (Dalgalarrondo, 2008; Lima 2012).
Quando se avaliam o estado psicológico e o comportamento de uma pessoa, três
fenômenos devem ser considerados (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 15):
1.

Os tipos de comportamento ou estado emocional, caracterizados como normais
ou anormais, variam enormemente com a idade.

2.

O desenvolvimento psicológico não prossegue de modo uniforme: ocorre em
estágios descontínuos, separados por períodos de mudanças bruscas ou de
transição de um estágio para outro.

3.

O terceiro diz respeito ao ambiente ou à cultura em que cada pessoa vive, com
suas peculiaridades, tradições e costumes.

A interação de fatores como a herança genética, condições ambientais e experiências
ao longo da vida determina o que tem sido descrito como equação etiológica das
disfunções psíquicas (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013).
Considera-se que aspectos genéticos, tais como inteligência e temperamento, marcam
as diferenças principais entre as pessoas, enquanto fatores ambientais como cultura,
classe social, família e grupos sociais tendem a tornar as pessoas parecidas.
Contudo, apesar dos vários pesquisadores enfatizarem mais algumas variáveis em
detrimento de outras, ocorre hoje um consenso quanto à multideterminação da
personalidade.
Cada pessoa vivencia a realidade e interage com o outro com base na sua história
genética, nas aptidões e limitações herdadas, no seu processo de aprendizagem, nas
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trocas estabelecidas nos diversos grupos do qual fez parte ao longo da vida, nos
valores e modelos compartilhados na cultura. E, diante da interação entre tantos
determinantes, a tendência é que cada pessoa torne-se cada vez mais diferenciada ao
longo da vida.
Os fatores genéticos desempenham um papel importante na determinação da
personalidade, particularmente em relação àquilo que é único no indivíduo. Os fatores
genéticos são geralmente mais importantes em características como a inteligência e o
temperamento, e menos importantes com relação a valores, ideias e crenças.
O fato de que algumas diferenças surgem cedo, de que são duradouras e parecem ser
relativamente dependentes da história de aprendizagem do indivíduo, sugere que
essas diferenças se devem a características genéticas ou hereditárias. Em síntese, os
genes desempenham o papel de nos tornar parecidos como humanos e diferentes
como indivíduos (Pervin e John, 2004).

Herdabilidade é um termo utilizado por geneticistas do comportamento e refere-se a
uma medida estatística que é expressa como um percentual. Esse percentual
representa a extensão em que os fatores genéticos contribuem para variações, em um
dado traço, entre os membros de uma população. Isto significa que a influência dos
genes em um determinado traço de personalidade será elevada se a herdabilidade
também for alta.
Os determinantes ambientais abrangem influências que tornam muitos de nós
semelhantes uns aos outros, assim como as experiências que nos tornam únicos.
As experiências que os indivíduos têm como resultado de fazerem parte de uma
mesma cultura são significativas entre os determinantes ambientais da personalidade,
pois, apesar de frequentemente não termos consciência das influências culturais, a
maioria dos membros de uma mesma cultura terão características de personalidade em
comum.

Poucos

aspectos

da

personalidade

de

um

indivíduo

podem

ser

compreendidos sem referência a um grupo ao qual a pessoa pertença.
Os fatores relacionados com a classe social determinam o status dos indivíduos, os
papéis que eles desempenham, os deveres que lhes são atribuídos e os privilégios de
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que desfrutam. Assim como os fatores culturais, os fatores relacionados com a classe
social influenciam a maneira como as pessoas definem situações e como respondem a
elas.
Um dos fatores ambientais mais importantes na determinação da personalidade é a
influência

da

família.

Cada

padrão

de

comportamento

parental

afeta

o

desenvolvimento da personalidade da criança de pelo menos três maneiras
importantes:
1.

Através de seu comportamento, eles apresentam situações que produzem certos
comportamentos nas crianças;

2.

Eles servem como modelos de identificação;

3.

Eles recompensam comportamentos de forma seletiva.

Tais interações independem do fato dos pais compartilharem com a criança uma
herança genética.
Os estudos mais recentes têm demonstrado que as diferenças de personalidade entre
irmãos não estão apenas nas diferenças constitutivas, mas também nas diferentes
experiências que os irmãos têm como membros da mesma família e em experiências
fora da família e que as experiências, a partir de ambientes não compartilhados (escola,
amigos), têm maior influência sobre a personalidade do que os ambientes
compartilhados (contexto familiar).
FUNDAMENTOS DE PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA
A Psicopatologia Psicanalítica se caracteriza pela compreensão da dinâmica psíquica
que fundamenta cada uma das três possíveis estruturas da personalidade e dos
conflitos psíquicos decorrentes desta estruturação.
O termo nosografia é utilizado para designar a classificação e descrição das doenças.
No caso específico da nosografia psicanalítica, os quadros psicogênicos são
classificados em neuroses, psicoses, perversões e afecções psicossomáticas (Laplanche
e Pontalis, 2001).
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Freud considera que a personalidade já está bem formada no final do quinto ano de
vida e que o desenvolvimento ulterior é essencialmente a elaboração dessa estrutura
básica.
O modelo psicanalítico propõe que inicialmente a criança não imagina que existam
diferenças anatômicas e acredita que homens e mulheres têm anatomias semelhantes.
Ao serem defrontadas com as diferenças anatômicas entre os sexos, as crianças criam
as chamadas "teorias sexuais infantis", imaginando que as meninas não têm pênis
porque este órgão lhe foi arrancado (complexo de castração). As meninas veem-se
incompletas (por causa da ausência e consequente inveja do pênis).
Neste período surge o complexo de Édipo, no qual o menino passa a apresentar uma
atração pela mãe e a se rivalizar com o pai, e na menina ocorre o inverso.

A estrutura da personalidade se constitui a partir da solução dada pelo sujeito ao
conflito advindo da vivência do Complexo de Édipo e da saída que encontra para lidar
com a ansiedade intensa vivenciada frente à constatação da castração.
No texto ―Neurose e Psicose‖ (1925/2006), Freud aponta uma diferença básica entre
neurose e psicose:
―a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o
id, ao passo que a psicose é o desfecho análogo de um
distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o mundo
externo‖. (Freud, 1925/2006, p. 189)
Ao longo do texto, Freud afirma que a neurose se caracteriza pela recusa do ego em
aceitar a poderosa pulsão do id, rejeitando a posição de mediador da satisfação
pulsional. Ele opera a serviço do superego e da realidade (princípios morais), a partir
do mecanismo do recalcamento. O material recalcado insiste em se fazer conhecido,
logo, ele escolhe vias substitutas. O sintoma neurótico aparece, então, como sendo
uma representação substitutiva.
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Em ―A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose‖, Freud afirma que tanto na neurose
quanto na psicose existe uma perturbação da relação do sujeito com a realidade:
―Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por
uma espécie de fuga, ao passo que na psicose ele é
remodelado... a neurose não repudia a realidade, apenas a
ignora: a psicose a repudia e tenta substituí-la‖. (Freud,
1924, p. 231)
A patologia neurótica se caracteriza pelo recalque do desejo durante o Complexo de
Édipo. A somatização de conversão histérica, por exemplo, se fundamenta na presença
de um desejo sexual que não foi satisfeito pelas vias normais.
O neurótico não tenta abrandar a castração: a castração existe, mas ele tenta fazer com
que quem seja castrado seja o outro e não ele. É o outro que fica no lugar da falta. O
neurótico está marcado pela castração, investindo grandes quantidades de energia
corporal e psíquica para manter inconsciente este conhecimento. O mecanismo da
repressão está presente nesta defesa.
O sintoma neurótico aparece, então, como sendo uma representação substitutiva,
resultado da formação de compromisso entre o ego e o id. Por exemplo, a
somatização de conversão histérica se fundamenta na presença de um desejo sexual
que não foi satisfeito pelas vias normais.
Na patologia psicótica há uma rejeição da realidade e do Complexo de Édipo. Os
delírios, alucinações e depressões são uma tentativa frustrada de dar sentido e lógica a
uma visão de mundo particular, ocupando o lugar da fissura na relação do eu com o
mundo. O sujeito cria uma nova realidade que é constituída de acordo com os
impulsos desejosos do id.
O ponto central da observação de Freud está na constatação de que, em ambas as
estruturas, o mais importante não é a questão relativa à perda da realidade, mas sim os
substitutos encontrados frente à castração. Na neurose, o substituto encontrado ocorre
via mundo da fantasia; já na psicose, os substitutos são delírio e alucinação.
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Na patologia perversa o que ocorre é a recusa da Castração Edipiana. O perverso não
aceita ser submetido às leis paternas e, em consequência, às leis e normas sociais. Ele
não rejeita a realidade e nem recalca os seus desejos. Ele escolhe se manter excluído
do Complexo de Édipo e da alteridade e passa a satisfazer sua libido sexual consigo
mesmo (narcisismo).
Em "Três ensaios sobre a sexualidade" (1905), Freud afirma que "a neurose é o negativo
da perversão". Esta frase se refere ao fato de que os sintomas mórbidos do neurótico
representam uma conversão das pulsões sexuais que deveriam ser chamadas de
perversas, se pudessem encontrar uma expressão em atos imaginários ou reais.
As perversões atualizam, na realidade, modos de satisfação sexual recusados na
neurose, mas ativamente presentes nelas, sob os disfarces dos sintomas (Kaufmann,
1996).
Para se defender da castração, o perverso usa um mecanismo mais poderoso que a
repressão (usada com frequência pelo neurótico) que é a recusa. Ele tentará provar o
tempo todo que a castração não existe, ou que é ele quem a faz.
A recusa é um mecanismo em que uma percepção é substituída por uma crença. Ela
vem junto com uma cisão do ego em que parte deste usa a repressão e parte usa a
recusa.
A elaboração do objeto fetiche é uma formação de compromisso entre duas correntes
psíquicas conflitantes: uma sinaliza a ausência do pênis na mãe, a outra lhe atribui
imaginariamente o pênis que supostamente falta na formação do objeto fetiche.
Enquanto a psicose e a neurose surgem como resultados do conflito intrapsíquico, a
perversão se apresenta como uma renegação da castração. Ao recusar a castração, o
perverso mantém a crença na onipotência da mãe, na onipotência do desejo, mantémse acreditando em um atributo fálico onipresente e onipotente. A castração coloca em
jogo a percepção de que há um mundo de gozo e desejo entre os pais do qual a
criança está excluída.
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Nas atuações do perverso, há uma encenação da castração. O fetiche é o equivalente
ao pênis da mãe; ocorre o uso de uma equação simbólica e não de um símbolo como
o histérico é mais capaz de fazer, denunciando uma menor capacidade de simbolização
do perverso perante o histérico.
Diversos campos do saber têm tentado formular modelos explicativos para o
surgimento dos distúrbios de conduta. Por muito tempo a sociologia propôs que
jovens socialmente e economicamente desprivilegiados tendiam à criminalidade como
forma de obterem sucesso. No entanto, essa teoria foi incapaz de sustentar-se, pois se
pode observar frequentemente que a tendência antissocial surge também entre
pessoas com grande oferta de recursos financeiros e sociais.
Quando estudamos os transtornos de personalidade a partir do referencial da
psiquiatria, verificamos que os quadros descritos são apresentados em uma nosologia
que independe do modelo estrutural proposto pela psicanálise, mas ainda assim
podemos estabelecer correlatos com as três grandes categorias clínicas, que são a (1)
neurose – histeria e neurose obsessiva; (2) psicose – paranoia, esquizofrenia,
melancolia e hipocondria; (3) perversão.
A partir do referencial psicanalítico, Fenichel, citado por Telles (1999), organizou os
transtornos de personalidade em três categorias:


Os decorrentes de uma conduta patológica frente ao id (frigidez e
pseudoemotividade, defesas contra angústia, racionalização, idealização, traços
anais, orais, fálicos, uretrais, castração, caráter fálico e genital);



Os decorrentes de uma conduta patológica frente ao superego (defesas contra
culpas, masoquismo moral, dom juanismo, falta aparente de sentimento de
culpa, criminalidade e má identificação, atuação, neurose de destino);



Os decorrentes de uma conduta patológica frente a objetos externos (fixações
em etapas prévias do amor, inibições sociais, ciúmes, ambivalência, pseudo
sexualidade).
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Na patologia psicótica há uma rejeição da realidade e do Complexo de Édipo. Os
delírios, alucinações e depressões são uma tentativa frustrada de dar sentido e lógica a
uma visão de mundo particular, ocupando o lugar da fissura na relação do eu com o
mundo. O sujeito cria uma nova realidade que é constituída de acordo com os
impulsos desejosos do id.
O ponto central da observação de Freud está na constatação de que, em ambas as
estruturas, o mais importante não é a questão relativa à perda da realidade, mas sim os
substitutos encontrados frente à castração. Na neurose, o substituto encontrado ocorre
via mundo da fantasia; já na psicose, os substitutos são delírio e alucinação.
A teoria freudiana, baseada no modelo da neurose e concebendo o psiquismo ao
modo de um aparelho psíquico animado por pulsões, outorga ao complexo de Édipo e
à sexualidade os eixos básicos da vida psíquica e, como consequência, dá ao pai um
lugar central na estruturação da personalidade, nas formas e contornos do adoecer
psíquico, além de estar na base da moral e da própria vida cultural.
Segundo Campanário (2006), foi o trabalho de Lacan que permitiu o estabelecimento
rigoroso e sistemático do conceito de estrutura em psicanálise, distinguindo neurose,
psicose e perversão como estruturas clínicas. Na neurose estaria em jogo o recalque;
na psicose, a forclusão e na perversão, a recusa da lei interditora do pai.
Lacan considera a recusa/rejeição da realidade o mecanismo específico da estrutura
psicótica, nomeado por ele como a foraclusão do nome-do-pai.
A partir da análise de Freud sobre as formações inconscientes (lapsos, sonhos e jogos
de palavras), Lacan formulou sua hipótese central de que o inconsciente é estruturado
como linguagem.
A capacidade humana de atribuir significação ocorre a partir do momento em que o
sujeito adentra a função simbólica e esta inserção ocorre por intermédio da vivência do
Complexo de Édipo.
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Durante a estruturação da personalidade, a criança inicialmente não está inserida no
simbólico e seu contato com o mundo ocorre por intermédio da mãe, que identifica o
filho como objeto de seu desejo e o sujeita às suas escolhas.
Existe uma vivência simbiótica, em que a criança tem a experiência de ser cuidada por
completo e atendida em suas necessidades por aquela que lhe possibilita uma
experiência de completude e onipotência. Este significante inicial atribuído pela mãe
vai marcar a identidade do sujeito e seu desenvolvimento mental.
No primeiro tempo lógico o Outro é a mãe, pois o agente materno toma o bebê em
uma posição de desejante e, ao cuidar dele, faz de si mesma o instrumento da vivência
de satisfação do bebê. Este significante inicial atribuído pela mãe vai marcar a
identidade do sujeito e seu desenvolvimento mental.
O segundo tempo lógico ocorre com a entrada de um terceiro que introduz a lei da
interdição, mostrando à criança a existência do Outro e marcando simbolicamente o
fim da ilusória relação de completude e onipotência com a mãe.
Nesse momento aparece a instância paterna como metáfora do pai – o nome-do-pai.
Esta instância é marcada pelo discurso da mãe, demonstrando para a criança que o
desejo da mãe se encontra em outro lugar e que ela também é submetida a uma lei.
A instância paterna não precisa estar associada a um pai concreto, mas a um discurso
ou situação que seja capaz de demonstrar simbolicamente à criança que existem
outros objetos a serem desejados. O nome-do-pai representa tudo o que marca para a
criança a ausência da mãe. Por exemplo, quando a mãe precisa deixar a criança para ir
trabalhar.
Deste modo, enquanto no primeiro tempo lógico o Outro é a mãe, a instauração do
Nome-do-Pai é o que vem barrar o Outro onipotente e absoluto, inaugurando a
entrada da criança na ordem simbólica.
Por fim, podemos falar da entrada em um terceiro tempo lógico, em que ocorre a
dissolução do complexo de Édipo, pois nessa etapa do desenvolvimento a criança não
considera mais o pai como seu rival, e sim, como aquele que possui o objeto de desejo
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de sua mãe, o falo. Essa é a fase das identificações, que acontecem de maneira
diferente de acordo com a escolha de objeto da criança.
Quando Lacan afirma que a foraclusão é o mecanismo da psicose, o que devemos
compreender é que a rejeição do nome-do-pai implica que o sujeito não foi submetido
à castração simbólica do processo edipiano.
Ou seja, o sujeito psicótico é aquele que durante a vivência do Complexo de Édipo
não sofreu a castração simbólica e, portanto, não desenvolveu a capacidade de
simbolizar. A não inscrição do significante no Outro resulta nos distúrbios da
linguagem e nas alucinações, que marcam a psicose.
Na patologia perversa o que ocorre é a recusa da Castração Edipiana. O perverso não
aceita ser submetido às leis paternas e, em consequência, às leis e normas sociais. Ele
não rejeita a realidade e nem recalca os seus desejos. Ele escolhe se manter excluído
do Complexo de Édipo e da alteridade e passa a satisfazer sua libido sexual consigo
mesmo (narcisismo).
Em "Três ensaios sobre a sexualidade" (1905), Freud afirma que "a neurose é o negativo
da perversão". Esta frase se refere ao fato de que os sintomas mórbidos do neurótico
representam uma conversão das pulsões sexuais que deveriam ser chamadas de
perversas, se pudessem encontrar uma expressão em atos imaginários ou reais.
As perversões atualizam, na realidade, modos de satisfação sexual recusados na
neurose, mas ativamente presentes nelas, sob os disfarces dos sintomas (Kaufmann,
1996).
Para se defender da castração, o perverso usa um mecanismo mais poderoso que a
repressão (usada com frequência pelo neurótico) que é a recusa. Ele tentará provar o
tempo todo que a castração não existe, ou que é ele quem a faz.
A recusa é um mecanismo em que uma percepção é substituída por uma crença. Ela
vem junto com uma cisão do ego em que parte deste usa a repressão e parte usa a
recusa.
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A elaboração do objeto fetiche é uma formação de compromisso entre duas correntes
psíquicas conflitantes: uma sinaliza a ausência do pênis na mãe, a outra lhe atribui
imaginariamente o pênis que supostamente falta na formação do objeto fetiche.
Enquanto a psicose e a neurose surgem como resultados do conflito intrapsíquico, a
perversão se apresenta como uma renegação da castração. Ao recusar a castração, o
perverso mantém a crença na onipotência da mãe, na onipotência do desejo, mantémse acreditando em um atributo fálico onipresente e onipotente. A castração coloca em
jogo a percepção de que há um mundo de gozo e desejo entre os pais do qual a
criança está excluída.
Nas atuações do perverso, há uma encenação da castração. O fetiche é o equivalente
ao pênis da mãe; ocorre o uso de uma equação simbólica e não de um símbolo como
o histérico é mais capaz de fazer, denunciando uma menor capacidade de simbolização
do perverso perante o histérico.
Assim, os mecanismos utilizados por cada uma das estruturas clínicas na Psicanálise
são:


Neurose – mecanismo: repressão da castração. No processo de solução do
conflito edipiano, o sujeito rejeitou o conhecimento da existência da castração
e, para lidar com a angústia, recalcou este conteúdo. No caso da repressão, o
inconsciente sabe da realidade e a consciência, não. A representação reprimida
encontra-se no inconsciente e vem à consciência por meio dos sintomas,
enquanto substitutos simbólicos.



Psicose – mecanismo: negação da castração. O psicótico se estrutura afirmando
que a castração não existiu e para tanto cria outra realidade, que transparece
por meio dos delírios e alucinações.



Perversão – mecanismo: renegação da castração. O perverso substitui a crença
da falta do falo na mãe pela convicção de que esta o possui ou mesmo de que
ele é o próprio falo que falta à mãe. Neste mecanismo, a presença de uma
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crença implica a renegação da outra. A formação de compromisso se expressa
na ritualização da castração através do objeto fetiche.
A teoria freudiana, baseada no modelo da neurose e concebendo o psiquismo ao
modo de um aparelho psíquico animado por pulsões, outorga ao complexo de Édipo e
à sexualidade os eixos básicos da vida psíquica e, como consequência, dá ao pai um
lugar central na estruturação da personalidade, nas formas e contornos do adoecer
psíquico, além de estar na base da moral e da própria vida cultural.
E quanto ao autismo? Estaria situado em qual estrutura clínica?
Considerando as estruturas clínicas inicialmente propostas pela teoria da libido
freudiana, podemos diferenciar dois polos dentro da estrutura psicótica: a
esquizofrenia e a paranoia. Contudo, nenhum desses polos contempla claramente o
autismo.
Existe no interior do campo psicanalítico uma discussão acirrada sobre o lugar do
autismo junto às estruturas clínicas. O autismo seria uma faceta da psicose ou outra
estrutura?
Sabemos que na psicose o mecanismo presente é o da foraclusão do nome-do-pai, ou
seja, a negação da castração. Mas quanto ao autismo?
Proeminentes psicanalistas que vêm desenvolvendo sua prática junto à clínica do
autismo propõem diversas possibilidades psicodinâmicas para explicar a constituição
psíquica nos quadros autistas.
Autores como Melanie Klein e Jacques Lacan consideram o autismo como uma
patologia resultante da estrutura psicótica; enquanto outros psicanalistas como Alfredo
Jerusalinsky, Marie-Christine Laznik e Robert Lefort referem-se ao autismo como uma
construção fora dos padrões das estruturas clínicas estabelecidas pela psicanálise
(Campanário, 2006).
Jerusalinsky afirma não ser possível identificar a psicose e o autismo em uma mesma
estrutura, pois, na psicose, está presente o mecanismo da forclusão, ao passo que no
autismo trata-se da exclusão do campo significante (Campanário, 2006).
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Conforme vimos, no mecanismo da foraclusão ocorre a rejeição do nome-do-pai,
implicando na não submissão do sujeito à castração simbólica do processo edipiano. A
não inscrição do significante no Outro resulta nos distúrbios da linguagem e nas
alucinações, que marcam a psicose.
No caso da exclusão o sujeito não chegou a ser inscrito no significante. O autista seria
o sujeito que, por motivos variados, estaria impossibilitado de ser introduzido no
campo da linguagem.
A falta de alucinações no autismo permite diferenciar psicodinamicamente este quadro
da esquizofrenia e fundamenta o argumento de que estes os dois não podem fazer
parte de uma mesma estrutura psíquica.
Enquanto o autista não compreende o mundo que o rodeia e, para se defender, tende
a se isolar dele, o psicótico cria uma compreensão delirante do mundo e espera que
todos no mundo se comportem de acordo com seu imaginário.
Para entendermos essa discussão, precisamos retomar alguns conceitos fundamentais
da Psicanálise. Conforme estudamos, a teoria freudiana concebe que o aparelho
psíquico é animado por pulsões e outorga ao complexo de Édipo e à sexualidade os
eixos básicos da vida psíquica.
A pulsão pode ser compreendida como uma energia potencial e constante, que advêm
do próprio organismo e alimenta a psique, realizando a ligação entre o somático e o
psíquico.
Freud descreveu o trajeto pulsional em três tempos (Sieiro, 2013):


Primeiro tempo - o bebê vai em busca de um objeto oral para apoderar-se dele,
sendo este considerado um movimento ativo e que pode ser observado no
encontro com o seio, com a mamadeira, entre outros.



Segundo tempo - o bebê vai em busca de si mesmo e seu próprio corpo passa a
ser o objeto. Esse movimento também ativo é nomeado como auto-erotismo e
pode ser percebido quando o bebê chupa sua mão, seu dedo, a chupeta, etc.;
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Terceiro tempo - o bebê se faz objeto de um novo sujeito, ou seja, passa a
sujeitar-se a outro. Esse movimento pode facilmente ser nomeado como passivo,
mas se sujeitar, oferecer-se ao outro, também é um movimento ativo. Como
exemplo dessas ações da criança em busca de fazer-se objeto temos: o ato da
criança colocar o dedo na boca da mãe, o olhar da criança em busca do olhar da
mãe, o balbuciar na presença do cuidador.

Segundo Sieiro (2013), a psicanalista Marie-Christine Laznik considera que o autismo
resulta de uma falha de estruturação do aparelho psíquico por conta do fracasso do
circuito pulsional, sobretudo no terceiro tempo, podendo levar à constituição de
patologias diversas com déficits gravíssimos que fazem lembrar a oligofrenia.
Quanto à discussão sobre o lugar do autismo entre as estruturas clínicas propostas
pela psicanálise, Laznik afirma que o fracasso do circuito pulsional completo é um
aspecto que favorece o diagnóstico diferencial entre psicose e autismo.
Conforme vimos, a estruturação da personalidade ocorre a partir da solução dada pelo
sujeito ao conflito decorrente da vivência do Complexo de Édipo.
No caso da criança que virá a ser psicótica, a sua sujeição ao desejo do outro (mãe)
ocorre normalmente, podendo se verificar isto através dos sinais que comprovam uma
inserção no terceiro tempo do circuito pulsional. Assim, o desenvolvimento
psicossexual ocorre normalmente, possibilitando a vivência do Complexo de Castração.
ATENÇÃO: No caso de risco de evolução autística, o que ocorre é o fracasso do
terceiro tempo do circuito pulsional, ou seja, a criança não vivencia a experiência de ser
sujeito do desejo do outro e não chega nem mesmo a vivenciar o Complexo de Édipo.
Por esta razão, alguns autores afirmam que o autismo é uma quarta estrutura psíquica,
elaborada sem a vivência do Complexo do Édipo; enquanto outros autores afirmam
que sem a entrada na linguagem não existe a formação de uma estrutura, sendo o
quadro autista uma patologia instalada antes da estruturação psíquica.
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O autismo representa a não instauração da relação simbólica fundamental e sem o
simbólico não existe a subjetividade. No autista, tudo é real e o espaço virtual não
existe.
Nesta perspectiva, a manifestação da síndrome autística está relacionada à não
instauração das estruturas psíquicas, trazendo como consequência déficits no
desenvolvimento do bebê (Sieiro, 2013).
Vasconcelos (2009), afirma que, tendo em vista que o terceiro tempo do circuito
pulsional está ausente nas crianças autistas, é fundamental identificar a presença deste
terceiro tempo pulsional no bebê para que se possa fazer um diagnóstico precoce,
antes que se instale a síndrome autística.
Laznik identificou dois sinais clínicos que podem ser percebidos ainda no primeiro ano
de vida da criança e permitem um diagnóstico precoce (Vasconcelos, 2009):
1. O não olhar entre a mãe e seu bebê, sobretudo se a mãe não percebe este
fato. Este sinal permite pensar na hipótese de autismo, logo nos primeiros
meses de vida.
2. O segundo e mais importante sinal consistiria na não instauração do circuito
pulsional completo, quando o terceiro tempo do circuito pulsional não é
alcançado.
Estes sinais podem ser identificados precocemente se os pediatras estiverem atentos às
interações entre bebê-mãe/cuidador durante as consultas no primeiro ano de vida da
criança.
A falha na instauração do circuito pulsional sinaliza importante impasse na relação
mãe-bebê. Este impedimento tanto pode ocorrer devido a limitações orgânicas da
própria criança, dificultando que o bebê seja responsivo aos cuidados da mãe; quanto
pode ocorrer quando a mãe não consegue responder às investidas da criança, devido a
um quadro de comprometimento emocional, tal qual a melancolia.
Conforme vimos, o não-olhar entre a mãe/cuidador e o bebê constitui um dos
principais sintomas que permitem formular uma hipótese de autismo; por isto, a
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observação do pediatra e seu questionamento e orientações sobre as interações
maternas com a criança podem constituir-se como ferramenta para intervenção
precoce, além de possibilitar o encaminhamento para acompanhamento psicológico
sempre que necessário.
Nesse sentido, o trabalho de prevenção em saúde mental seria facilitado pelos médicos
que, ao detectar os sinais precoces de problemas graves com os bebês, poderiam
encaminhá-los para as consultas psicológicas especializadas.
Laznik ensina que o bebê com risco de autismo é capaz de olhar para a mãe ou para
seu cuidador, quando se utiliza a linguagem ―manhês‖, que é uma forma particular com
a qual a mãe fala ao seu bebê, com seus picos prosódicos acentuados e
prolongamento das vogais (Vasconcelos, 2009).
A introdução do terceiro tempo pode instituir outra dinâmica entre o bebê e a mãe,
possibilitando o estabelecimento do laço ente eles. Isto significa intervir na relação do
Outro com a criança (Vasconcelos, 2009).
O terceiro tempo do circuito pulsional pode ser restabelecido por meio da intervenção
de um profissional que saiba trabalhar esta relação pais-bebê, e principalmente se for
antes dos três anos de idade, que é o período sensível no qual a criança se insere com
mais naturalidade no campo dos significantes do Outro.
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APRESENTAÇÃO
Atrair e agregar talentos significa pensar nas atividades presentes e operações da
empresa, mas principalmente no seu futuro e destino.
O Recrutamento e Seleção de Pessoal é um instrumento de importância
fundamental para uma organização.
Quando bem conduzido, este processo traz benefícios tanto para o empregador

APRESENTAÇÃO

quanto para o candidato a ser admitido.
Uma área de Recrutamento e Seleção que atua de forma estratégica pode, a
partir do entendimento do plano estratégico da empresa e do acompanhamento
dos indicadores de gestão, planejar, antecipadamente, as demandas em relação
ao preenchimento de vagas.
Para Chiavenato (1991), o recrutamento e a seleção de pessoal devem ser
tomados como duas fases de um mesmo processo: a introdução de recursos
humanos na organização.
A tarefa básica do recrutamento é a divulgação, chamada, incremento de
entrada (input). Na seleção o objetivo da atividade é a realização de uma
escolha, ocorrendo a filtragem da entrada (input); existem nesta fase a
classificação dos candidatos mais adequados aos cargos existentes na
organização.
Nesta aula nos dedicaremos ao estudo dos conceitos concernentes ao processo
de recrutar pessoas, tema bastante recorrente nos editais de concursos para
grandes empresas e órgãos federais.

Ana Vanessa Neves
Editora-chefe | Concursos PSI
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RECRUTAMENTO DE PESSOAS
Milkovich e Boudreau (2000) conceituam recrutamento como o processo de
identificação e atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão
escolhidos alguns para posteriormente serem contratados para o emprego.
Chiavenato (1991; 2006) define recrutamento como um conjunto de técnicas e
procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de

RECRUTANDO PESSOAS

ocupar cargos dentro da organização.
Consiste na pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de fornecer à
organização um número suficiente de pessoas necessárias à consecução dos seus
objetivos imediatos de atrair candidatos, dentre os quais serão selecionados os
futuros participantes da organização.
O recrutamento envolve um processo que varia conforme a organização. Todo
processo de recrutamento de pessoal tem início a partir de uma necessidade interna
da organização quanto à contratação de novos profissionais (Marras, 2002).
Essa necessidade que se origina por motivos diversos, é expressa ou emitida
formalmente, pelo „requisitante‟ da área – responsável que pretende preencher
alguma vaga em seu departamento ou seção –, através de um documento
denominado Requisição de Pessoal (RP).
O órgão de recrutamento funciona como staff ou assessoria de prestação de
serviços especializados. Uma vez que tenha sido autorizado o preenchimento de
um cargo, o passo seguinte é formar um grupo de candidatos.
Spector (2002) considera que um desafio constante para muitas organizações é
conseguir candidatos para as vagas disponíveis. Para poder contratar pessoas
qualificadas, uma organização precisa ter um grande número de possíveis
funcionários, a fim de poder escolher entre eles.
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O processo de recrutamento possibilita à organização dispor de um número de
candidatos superior à quantidade de vagas a serem preenchidas. Segundo Chapman
(1996), embora seja desgastante em termos de tempo, quanto maior o número de
candidatos entrevistados, mais seletiva poderá ser a sua contratação.

PLANEJAMENTO DO RECRUTAMENTO
O recrutamento requer um cuidadoso planejamento, que constitui uma sequência de
três fases (Chiavenato, 2010):
1. O que a organização precisa em termos de pessoas.
2. O que o mercado de RH pode oferecer.
3. Quais as técnicas de recrutamento a aplicar.
Etapas do processo de recrutamento:
1. Pesquisa interna das necessidades;
2. Pesquisa externa do mercado;
3. Definição das técnicas de recrutamento a utilizar.
O planejamento do recrutamento tem a finalidade de estruturar o sistema de trabalho
a ser desenvolvido. A fim de melhor identificar e mapear as fontes de recrutamento,
dentro dos requisitos que a organização exigirá dos candidatos, são necessários dois
tipos de pesquisa: a pesquisa externa e a interna:
 Pesquisa externa – corresponde a uma pesquisa do mercado de recursos humanos
no sentido de segmentá-lo para facilitar suas análises;
 Pesquisa interna – corresponde a pesquisa sobre as necessidades da organização
em relação aos recursos humanos e quais políticas que a organização pretende
adotar em relação ao seu pessoal.
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TIPOS DE RECRUTAMENTO
O processo de recrutamento consiste em um conjunto de procedimentos que visa
atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes para ocupar cargos na
organização. Para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos
suficientes para abastecer adequadamente o processo de seleção. As especificações do
cargo (que tipo de pessoa deve ser contratada para preenchê-lo) devem nortear o
planejamento do processo de recrutamento, determinando a escolha de suas fontes.
O processo de recrutamento divide-se em várias etapas, e começa com a emissão da
requisição de candidatos. O órgão de recrutamento (staff) escolhe os meios, e estes
são relacionados em três processos:
 Os processos de recrutamento interno – promoção ou transferência de pessoas;
 Os processos de recrutamento externo – candidatos externos a organização,
busca no mercado de trabalho;
 Os processos mistos – candidatos da própria empresa e no mercado externo –, no
sentido de obter as maiores vantagens no processo, impetrando os melhores
candidatos, o capital humano da organização.
Na figura 1 estão apresentadas sistematicamente as características do recrutamento
interno e externo.
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Figura 1. Diferenças entre os tipos de recrutamento
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RECRUTAMENTO INTERNO
Em muitas organizações, quando surge uma vaga, antes de contratar ou recrutar
candidatos externos, é conduzida uma pesquisa interna na busca do profissional
capacitado para preenchimento da vaga disponível.
O recrutamento interno ocorre intramuros na empresa, através de remanejamento dos
recursos humanos existentes na organização (Castro, 1995), mais especificamente
através da promoção, transferência e/ou plano de carreira – movimentação vertical,
horizontal e diagonal (Braga, Lima e Neves, 2011). Chiavenato (1995) ensina que o
recrutamento interno é um processamento (ou transformação) de recursos humanos.
Segundo Marras (2000), o processo interno pode ser uma ferramenta de extrema
importância, quando aplicada com transparência, apresentando uma política de
aproveitamento adequada e alinhada aos objetivos da organização. Para tanto, tornase imperativa a elaboração das diretrizes que descrevam os propósitos e objetivos do
empregador no recrutamento.
Vantagens do Recrutamento Interno
Banov (2010) ensina que o recrutamento interno tem como vantagens a (1)
economicidade, devido ao fato de a divulgação ser feita dentro da própria empresa; (2)
a adequação dos candidatos à cultura organizacional, pois já estão adaptados a ela; (3)
maior rapidez no processo; (4) estabelecimento de uma relação positiva entre
empregado e organização, pois ao fazer o recrutamento interno, oportuniza mudança
aos seus colaboradores.
Segundo Gil (2001), o processo de recrutamento e seleção interna é uma importante
ferramenta utilizada para motivar os funcionários, oportunizar o desenvolvimento de
uma carreira profissional e agregar qualidade nos produtos e serviços da organização.
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ATENÇÃO! As vantagens e desvantagens de cada tipo de recrutamento é, sem
dúvida, o tópico mais comum em questões de concursos nesta área e certamente
garantirá um ponto à maioria dos candidatos. FIQUE ATENTO!

O processo de recrutamento interno, de certa forma, incentiva uma competição sadia
entre os funcionários. Os mesmos procuram dedicar-se cada vez mais, na expectativa
de uma possível elevação de cargo e salário. Neste contexto, devemos lembrar o
ensinamento de
Boudreau e Milkovich (2000), segundo o qual, as carreiras podem ser a mais poderosa
ferramenta para o desenvolvimento de futuros talentos, habilidades e valores –
recursos estes altamente valiosos para as organizações contemporâneas.
Para Chiavenato (2008), o recrutamento interno aproveita melhor o potencial humano
da organização, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais
funcionários, incentiva a permanência e fidelidade dos funcionários na organização,
aumenta a probabilidade de uma melhor seleção, pois os candidatos são bem
conhecidos, custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo.
Outra vantagem do recrutamento interno, é que ele apresenta um índice de validade e
segurança bem maior do que o recrutamento externo, devido ao fato de o empregado
já ser conhecido na organização.
Estes são os aspectos positivos envolvidos no processo de recrutamento interno, sendo
fundamental estar atento às características da organização, à sua cultura e às políticas
internas (Gil, 2001). No Quadro 1 são apresentadas sinteticamente as diversas
vantagens do recrutamento interno.
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Quadro 1: Vantagens do Recrutamento Interno

 Mais rápido e econômico;
 Maior índice de valide e segurança;
 Fonte de motivação para os empregados;
 Aproveitamento dos investimentos da empresa em treinamento de pessoal;
 Desenvolve espírito de competição entre o pessoal;
 Aproveita melhor o potencial humano da organização;
 Motiva e encoraja o desenvolvimento o desenvolvimento profissional dos atuais
funcionários;
 Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização;
 Ideal para situações de pouca mudança ambiental;
 Não requer socialização organizacional de novos membros;
 Aumenta a probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem
conhecidos.

As decisões tomadas durante o processo de recrutamento interno podem proporcionar
excelentes oportunidades de agregar valor, ou enormes riscos, dependendo da forma
como essas decisões forem tomadas. Elas precisam estar integradas a outras atividades
de Gestão de Pessoas para ter eficácia.
Desvantagens do Recrutamento Interno
Segundo Braga, Lima e Neves (2011) as desvantagens do recrutamento interno podem
ser notadas no cotidiano da organização através do (a):
 Princípio de Peter – o funcionário que é promovido pela sua competência, mas
mostra baixo desempenho/ estacionamento na nova função e a empresa não tem
como retorná-lo à posição anterior;
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1. REFORMA PSIQUIÁTRICA: NOVA LÓGICA ASSISTENCIAL

REFORMA PSIQUIÁTRICA: NOVA LÓGICA ASSISTENCIAL

A Reforma Psiquiátrica teve início com o movimento da Luta Antimanicomial na
Itália em meados do século XX impulsionado pelo psiquiatra Franco Basaglia e
caracteriza-se pela crítica e transformação do tratamento e das instituições
psiquiátricas e pela defesa dos direitos humanos e o resgate da cidadania das
pessoas com transtornos mentais (Neves, 2012).

“Um processo social complexo que se configura na e
pela articulação de várias dimensões que são
simultâneas e inter-relacionadas, que envolvem
movimentos, atores, conflitos e uma transcendência
do objeto de conhecimento que nenhum método
cognitivo ou teoria podem captar e compreender em
sua complexidade e totalidade (Amarante, 2003 apud
Luchmann & Rodrigues, 2007)”.

O movimento da Reforma Psiquiátrica objetiva a modificação do sistema de
tratamento clínico da doença mental, abolindo de forma gradual a internação
como forma de exclusão social.

Este modelo propõe a substituição dos hospitais psiquiátricos por uma rede de
serviços territoriais de atenção psicossocial, com vistas à integração da pessoa
que sofre de transtornos mentais à comunidade.

Segundo Amarante (1994 apud Mathes & Silva, 2012), Basaglia pretendia:



Realizar uma transformação institucional no campo da psiquiatria



Buscava um rompimento com a psiquiatria enquanto ideologia
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Pretendia mudar não apenas o atendimento, mas especialmente as leis
de assistência ao doente mental

A ideia de Basaglia pode ser dividida em quatro premissas fundamentais
(Amarante, 1994 apud Mathes & Silva, 2012):

1.

O movimento a favor do desmonte da forma tradicional dos
manicômios, do aparato manicomial, isto é, lutando contra a
institucionalização;

2.

A incorporação de saberes científicos capazes de gerar novas ideologias
e novas intervenções manicomiais;

3.

A substituição da tutela por um “contrato social”;

4.

Realização dessas transformações através de mudanças no campo
político e social.

Segundo Luchmann & Rodrigues (2007), a reforma psiquiátrica possui quatro
dimensões:

1.

Epistemológica ou teórico-conceitual: diz respeito à fundamentação /
referencial

2.

Técnico-assistencial: relativa às práticas de cuidado em saúde mental

3.

Jurídico-político: cuja ênfase recai sobre a luta por direitos

4.

Sociocultural: que busca a modificação da concepção e do estereótipo
sobre o louco e a loucura
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Objetivos da reforma psiquiátrica:



Modificação do sistema de tratamento clínico da doença mental,
abolindo de forma gradual a internação como forma de exclusão social.



Construção de um novo status social para a pessoa com transtorno
mental garantindo a cidadania, o respeito a seus direitos e sua
individualidade, promovendo o resgate da sua capacidade de participar
das trocas sociais, tendo assegurados seus direitos e deveres como todo
cidadão.

Proposta:

Substituição dos hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços territoriais de
atenção psicossocial, com vistas à integração da pessoa que sofre de
transtornos mentais à comunidade.

Ferramentas:

Construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e comunitárias,
intensamente inclusivas, solidárias e libertárias.

O processo de reorientação do modelo de assistência em saúde mental ocorre
por meio da construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e
comunitárias, intensamente inclusivas, solidárias e libertárias com o intuito de
construir um novo status social para a pessoa com transtorno mental
garantindo a cidadania, o respeito a seus direitos e sua individualidade,
promovendo o resgate da sua capacidade de participar das trocas sociais, tendo
assegurados seus direitos e deveres como todo cidadão.
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No Brasil, tal movimento teve início no final da década de 1970 com a
mobilização dos profissionais da saúde mental e dos familiares de pacientes
com transtornos mentais.

Essa mobilização se inscreve no contexto de redemocratização do país e na
mobilização político-social que ocorreu na época, tendo como características:



A crítica e transformação do tratamento e das instituições psiquiátricas



A defesa dos direitos humanos e o resgate da cidadania das pessoas com
transtornos mentais.

Em 1990, o Brasil tornou-se signatário da Declaração de Caracas que propõe a
reorganização da atenção psiquiátrica, e, em abril de 2001, foi aprovada a Lei
Federal nº 10.216 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redirecionou o modelo assistencial em
saúde mental, regulamentando o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil.

A partir dessa lei originou-se a Política de Saúde Mental que objetiva assegurar
o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços substitutivos aos
hospitais psiquiátricos, alterando a lógica das internações de longa duração
cujo modelo de assistência isola o paciente da convivência com a família e com
a sociedade.

A Política de Saúde Mental no Brasil promove a diminuição planejada de leitos
psiquiátricos

de

longa

permanência,

estimulando

que

as

internações

psiquiátricas, quando necessárias, ocorram em hospitais gerais por curta
duração.
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Além disso, essa política objetiva a construção de uma rede de dispositivos
diferenciados que possibilitem a atenção ao portador de sofrimento mental em
seu território, a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência em
hospitais psiquiátricos e, ainda, ações que permitam a reabilitação psicossocial
através da inclusão pelo trabalho, da cultura e do lazer.

Todas as discussões que vem sendo promovidas desde a década de 1980 no
Brasil têm direcionado a assistência em saúde mental para o atual delineamento
que conhecemos.

Perceba como os tópicos elencados na “Proposta de Política de Saúde Mental
da Nova República” elaborada na I Conferência de saúde Mental trazem os
princípios norteadores da atual Política de Saúde Mental (Lei nº 10.216/2001).

Nas Conferências II e III foram sinalizadas as ferramentas necessárias para a
reorientação do modelo assistencial em saúde mental em consonância com a
proposta do SUS e com os Direitos e Garantias Fundamentais prescritos no
texto constitucional.

A IV Conferência de Saúde Mental propõe a intersetorialidade como a
concepção de assistência mais indicada para a consecução dos programas de
atenção à saúde mental, pois traz em si o cerne da integralidade ao permitir a
articulação de vários saberes e a ruptura definitiva da promoção fragmentada
do cuidado.

Os Consultórios de Rua, os Centros de Atenção Psicossocial, em suas diversas
modalidades, o Programa de Volta para Casa, as Residências Terapêuticas e as
equipes matriciais em saúde mental são exemplos de ferramentas e estratégias
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que vem sendo desenvolvidas e implementadas com o objetivo de assegurar a
atenção integral aos usuários do SUS portadores de transtornos mentais.

Conforme vimos, a atual configuração da Política Nacional de Saúde Mental é o
resultado de uma longa discussão que teve início com o movimento da
Reforma Psiquiátrica e que tem se fortalecido através da realização das
Conferências de Saúde Mental.

Os investimentos públicos em Saúde Mental vêm atender a uma demanda
antiga e reprimida, de pessoas excluídas socialmente, ocultadas por muito
tempo nos hospitais psiquiátricos.

O desenvolvimento de um sistema de saúde universal e integral deve assegurar
também a atenção ao sofrimento psíquico e o exercício da cidadania,
favorecendo o acolhimento das pessoas com transtornos mentais e
reconhecendo seu lugar na sociedade.

A participação da comunidade, através do controle social e da apropriação da
corresponsabilidade quanto aos serviços disponíveis no território, é uma
ferramenta fundamental para a melhoria da atenção em saúde.

Os profissionais devem estar atentos ao fato de que o processo de promover
saúde mental implica no desenvolvimento do senso crítico e incentivo ao
comprometimento dos usuários com sua qualidade de vida.

Este processo é viabilizado por meio do estímulo à autonomia e através da
discussão conjunta sobre os papéis dos diversos atores sociais presentes na
comunidade, reconhecendo o saber dos usuários sobre suas necessidades e
possibilidades e auxiliando-os na expansão de seus recursos psíquicos e sociais.
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A seguir disponibilizarei uma linha do tempo que elaborei a fim de destacar os
principais eventos de relevância para a configuração da atual política de
assistência em saúde mental.



Fundação do Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde (CEBES)



Movimento de Renovação Médica (REME)

1976

= espaços de discussão e produção do pensamento
crítico na área

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental

1978



Primeiro movimento em saúde com participação
popular

Esse movimento assumiu papel relevante nas denúncias
e acusações ao governo militar, principalmente sobre o
sistema nacional de assistência psiquiátrica, que inclui
práticas de tortura, fraudes e corrupção.

1978

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental
(MTSM)


Este movimento dá início a uma greve – durante oito
meses no ano de 1978 – que alcança importante
repercussão na imprensa (Luchmann & Rodrigues,
2007).



Inicia-se um processo de reflexão crítica sobre
(Barbosa, Costa & Moreno, 2012):
 A função social da psiquiatria como estratégia de
repressão e ordem social;
 O caráter do hospital psiquiátrico
instituição de controle social.

enquanto
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I

1979

Encontro

Nacional

do

Movimento

dos

Trabalhadores de Saúde Mental
Temática: necessidade de um estreitamento mais



articulado com outros movimentos sociais

8ª Conferência Nacional de Saúde

1986



Marco histórico na reforma sanitária



Saúde como bem-estar físico, mental e social e
não a simples ausência de doença



Intensa participação popular



Conquista da garantia de acesso à saúde como
direito social universal

I Conferência Nacional de Saúde Mental

1987



Eixos norteadores:
 Eixo I – Economia, Sociedade e Estado: impactos
sobre saúde e doença mental;
 Eixo II – Reforma sanitária e reorganização da
assistência à saúde mental;
 Eixo III – Cidadania e doença mental: direitos,
deveres e legislação do doente mental.



Contempla: a observância das condições de vida e
saúde da população brasileira



Sinaliza: a importância de destacar a saúde mental
como uma questão de saúde pública no Brasil.



Elaboração da “Proposta de Política de Saúde Mental
da Nova República”

OBSERVAÇÃO: Tópicos norteadores da atual Política de
Saúde Mental

www.concursospsicologia.com
10

Módulo Individual | Psicologia
Saúde Mental & Reforma Psiquiátrica | Profª Ana Vanessa Neves

II

Encontro

Nacional

do

Movimento

dos

Trabalhadores de Saúde Mental

1987



Tema: “Por uma sociedade sem manicômios”



Mudança: Presença de associações de usuários e
familiares



18 de maio: Dia Nacional da Luta Antimanicomial



Manifesto de Bauru:
 Instituiu

o

Movimento

Nacional

da

Luta

Antimanicomial (MNLA)
 Sinaliza

um

movimento

orientado

para

a

discussão da questão da loucura para além do
limite assistencial

Inauguração do CAPS Luis da Rocha Cerqueira
(Itapeva) – Em São Paulo

1987

1º CAPS do país

Promulgação da Constituição Cidadã:

1988

1989



Art. 5º III – “ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento desumano ou degradante”



Art. 194 – Seguridade Social: saúde | previdência |
assistência social

Implantação dos Núcleos de Atenção Psicossocial
(NAPS) – Em Santos
1º NAPS do país


Serviram de modelo para o Ministério da Saúde
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II Conferência Nacional de Saúde Mental

1992



Tema: Atenção Integral à saúde mental e a Cidadania



Mudança: participação efetiva dos usuários na realização dos
trabalhos de grupo, nas plenárias, nos debates e tribunas livres



Discussões:


Entendimento do processo saúde/doença mental a partir de
uma perspectiva contextualizada:

o

Qualidade e modo de vida enquanto determinantes para a
compreensão do sujeito

o

Vinculação entre o conceito de saúde e o exercício da
cidadania

Portaria GM 224/1992

1992



Regulamentou o funcionamento de todos os serviços de saúde
mental em acordo com as diretrizes de descentralização e
hierarquização das Leis Orgânicas do Sistema Único de Saúde.



Definiu os NAPS/CAPS como:
 Unidades de saúde locais/regionalizadas
 Contam com uma população adscrita, definida pelo nível local
 Oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o
regime ambulatorial e a internação hospitalar
 Podem constituir-se também em porta de entrada da rede de
serviços para as ações relativas à saúde mental
 Atendem também a pacientes referenciados de outros serviços
de saúde, dos serviços de urgência psiquiátrica ou egressos de
internação hospitalar.
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I Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial

1993

(MNLA)


Eixo central: Organização do Movimento Nacional da Luta
Antimanicomial



Características

do

MNLA:

movimento

social,

plural,

independente, autônomo que deve manter parcerias com outros
movimentos sociais


Elaboração da carta sobre os direitos dos usuários e familiares
dos serviços de saúde mental

II Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial

1995

(MNLA)



Tema: „Cidadania e Exclusão‟



Núcleos de discussão: "exclusão na cultura", "exclusão no
trabalho", "exclusão na assistência" e "exclusão no direito“

III Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial

1997

(MNLA)



Tema: "Por uma sociedade sem exclusões“



Áreas temáticas: Legislação; Cultura; Trabalho; Formação e
Capacitação; Assistência às Crianças, Adolescentes e Adultos.
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IV Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial
(MNLA)

1999



Tema: "Novas formas de produção de sentido“



Tópicos debatidos:


Alternativas de moradia ou serviços residenciais para os
usuários



Cooperativas sociais



Relações entre sujeito, estado e cidades na produção de
sentidos



Financiamentos e redirecionamento dos recursos relativos à
Saúde Mental para os serviços substitutivos



Aprovação, na Câmara dos Deputados, de texto relativo à
lei sobre a extinção progressiva dos manicômios (Paulo
Delgado)

Lei 10.216/2001 – Paulo Delgado

2001
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental

III Conferência Nacional de Saúde Mental

2001
EIXO: Reorientação do modelo assistencial em saúde mental
Subtemas:
1.

Recursos Humanos;

2.

Financiamento;

3.

Controle Social;

4.

Direitos, Acessibilidade e Cidadania.
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III Conferência Nacional de Saúde Mental

2001
Discussões:


Necessidade da municipalização da assistência em saúde mental



Imperatividade da fixação de investimentos específicos



Recomendação da importância da realização de conferências municipais
de saúde mental



Direitos da pessoa com transtorno mental

NOTA: A III Conferência Nacional de Saúde Mental reafirmou os
princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira

V Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial (MNLA)

2001


Grupos temáticos: manicômios; mídia e inclusão social; serviços
substitutivos



Discussões: Organização do movimento nacional; organização dos
núcleos; incentivo à criação de associações de usuários e familiares;
manutenção de uma rede de informações



Deflagração

da

crise

dentro

do

Movimento

Nacional

da

Luta

Antimanicomial
 Queixas: crescimento numérico dos participantes sem a devida
preparação política; os encontros agregavam multidões, sem a
reflexão necessária para as deliberações, levando a uma paralisia de
propostas e ao empobrecimento dos debates.

Fundação da Rede Nacional Internúcleos de Luta

2003

Antimanicomial (RENILA)



Proposta: formação de núcleos com a finalidade
promover a articulação e facilitar a circulação de
informações, sendo um braço executivo do MNLA.

I Encontro Nacional da RENILA

2004
Apresentação do manifesto que contém os princípios, a
estruturação,

o

funcionamento

e

as

diretrizes

da

coordenação
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2009

Marcha

dos

Usuários

pela

Reforma

Psiquiátrica

Antimanicomial (RENILA)

IV Conferência de Saúde Mental

2010


O

ponto

central

intersetorialidade,

das

discussões

subdividida

foi

nos

a

eixos

temáticos:
I.

Políticas Sociais e Políticas de Estado: pactuar
caminhos intersetoriais;

II.

Consolidar a Rede de Atenção Psicossocial e
Fortalecer os Movimentos Sociais;

III.

Direitos Humanos e Cidadania como desafio
ético e intersetorial.

Destaques:

Abordagens

intersetoriais

e

transversais

Portaria nº 3.088/2011

2011


Institui a Rede de Atenção Psicossocial no SUS
(RAPS)



Preconizando

o

atendimento

a

pessoas

com

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
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ABORDAGENS TEÓRICAS

PSICANÁLISE

NOÇÕES PSICANALÍTICAS BÁSICAS

A palavra psicanálise é utilizada para designar tanto uma teoria do
funcionamento mental, quanto um método de investigação dos processos
mentais inconscientes ou ainda um método de tratamento para transtornos
emocionais (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 21).

Como teoria do funcionamento mental, a psicanálise baseia-se em dois
postulados

fundamentais:

o

determinismo

psíquico,

ou

princípio

da

causalidade, e a existência do inconsciente.
Determinismo psíquico (princípio da causalidade) – sustenta que todos os
acontecimentos da vida mental são determinados, produzidos ou, ao menos,
influenciados por eventos anteriores do desenvolvimento, tanto os que
ocorreram imediatamente antes quanto aqueles que foram vividos no início do
desenvolvimento (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 22).

Existência do inconsciente – estabelece que nossa vida mental é
predominantemente inconsciente, ou seja, o estado mental consciente
corresponde ao que Freud sugeriu ser apenas a ponta de um iceberg.

Não temos acesso direto ao inconsciente, mas apenas aos seus derivados, como
os sonhos, os atos falhos, os sintomas e as várias manifestações emocionais e
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comportamentais que se expressam na transferência (Eizirik, Bassols, Gastaud e
Goi, 2013; p. 22).

SIGMUND FREUD

ESTRUTURA DA MENTE

A metapsicologia freudiana faz referência ao funcionamento psíquico mediante
três pontos de vista: econômico, tópico e dinâmico.

Freud empregou o termo aparelho para definir uma organização psíquica
dividida em sistemas, ou instâncias psíquicas, com funções específicas, que
estão interligadas entre si, ocupando certo lugar na mente.

Freud formulou primeiramente a primeira tópica, conhecida como Teoria
Topográfica, e posteriormente apresentou a segunda tópica, conhecida como
Teoria Estrutural ou Dinâmica.

Na primeira tópica, Freud propôs que a mente é constituída por três sistemas: o
consciente (Cs), o pré-consciente (Pcs) e o inconsciente (Ics), cada qual com seu
tipo de processo e sua energia de investimento, sendo que cada sistema exerce
funções diferentes. Esta é a Teoria Topográfica. O modelo tópico designa um
―modelo de lugares‖.

Freud procurou uma explicação para a forma de operar do inconsciente,
propondo uma estrutura particular. Ele estava preocupado em estudar o que
levava à formação dos sintomas psicossomáticos (principalmente a histeria), por
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isso apenas os conceitos de inconsciente, pré-consciente e consciente eram
suficientes.

Propôs então um modelo estrutural da personalidade, e formulou explicações
a partir das interrelações entre três estruturas: id, ego e superego.

Assim, na segunda tópica, Freud estabeleceu a clássica concepção do aparelho
psíquico, conhecido como ―modelo estrutural” ou “dinâmico‖, tendo em vista
que a palavra ―estrutura‖ significa um conjunto de elementos que têm funções
específicas, porém que interagem permanentemente e se influenciam
reciprocamente.

Do ponto de vista econômico, a psicanálise considera a energia psíquica sob
um ângulo quantitativo, dedicando-se ao estudo sobre como a energia circula,
como ela é investida e se reparte entre as diferentes instâncias, os diferentes
objetos ou as diferentes representações.

A noção de ―aparelho psíquico‖, como um conjunto articulado de lugares –
virtuais – surge mais claramente na obra de Freud no capítulo 7 do clássico livro
―A interpretação dos sonhos‖ de 1900.

Freud empregou a palavra ―aparelho‖ para caracterizar uma organização
psíquica dividida em sistemas, ou instâncias psíquicas, com funções específicas
para cada uma delas, que estão interligadas entre si, ocupando certo lugar na
mente.

Os sistemas consciente e pré-consciente interagem em todos os momentos,
pois aquilo que é consciente num determinado momento, quando a atenção é
desviada, passa ao sistema pré-consciente, cujas informações armazenadas,
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apenas com um esforço para lembrar, passa ao sistema consciente. Já o sistema
inconsciente não permite que as informações sejam lembradas, há uma energia
barrando-as. Esta é a Teoria Topográfica.

O sistema consciente tem a função de receber informações oriundas das
excitações provenientes do exterior e do interior, que ficam registradas
qualitativamente de acordo com o prazer e/ou, desprazer que elas causam,
porém ele não retém esses registros e representações como depósito ou
arquivo deles.

A maior parte das funções perceptivo - cognitivas - motoras do ego – como as
de percepção, pensamento, juízo crítico, evocação, antecipação, atividade
motora, etc., processam-se no sistema consciente, embora esse funcione
intimamente conjugado com o sistema inconsciente.

O sistema pré-consciente foi concebido como articulado com o consciente e,
tal como sugere no ―Projeto para uma psicologia científica‖ (1895), onde
aparece esboçado com o nome de ―barreira de contato‖, funciona como uma
espécie de peneira que seleciona aquilo que pode, ou não, passar para o
consciente.

O sistema inconsciente designa a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Por
herança genética, existem pulsões, acrescidas das respectivas energias e
―protofantasias‖, como Freud denominava as possíveis ―fantasias primitivas,
primárias ou originais‖.

Não é possível abordar diretamente o inconsciente, sendo este conhecido
somente por suas formações: atos falhos, sonhos, chistes e sintomas.
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Freud procurou uma explicação para a forma de operar do inconsciente,
propondo uma estrutura particular. Na primeira teoria tópica do aparelho
psíquico recorre à imagem do iceberg em que o consciente corresponde à
parte visível, e o inconsciente corresponde à parte não visível, ou seja, a parte
submersa do iceberg.

Ele estava preocupado em estudar o que levava à formação dos sintomas
psicossomáticos (principalmente a histeria), por isso apenas os conceitos de
inconsciente, pré-consciente e consciente eram suficientes.

Em 1923, com ―O Id e o Ego‖, Freud realiza uma revisão no modo de
abordagem do aparelho psíquico, propondo então um modelo estrutural da
personalidade – segunda tópica –, e formulou explicações a partir das interrelações entre três estruturas:

ACERTE O ALVO: Na segunda teoria tópica, o inconsciente passa a
ser uma qualidade atribuída às instâncias psíquicas, de modo que o Id
é totalmente inconsciente e o Ego e Superego possuem partes
conscientes e inconscientes.

 ID (ISSO) – polo pulsional da personalidade;
 EGO (EU) – se situa como representante dos interesses da totalidade da pessoa
e é investido de libido narcísica;
 SUPEREGO (SUPEREU) – julga e critica, é constituído por interiorização das
exigências e das interdições parentais.
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Segundo Freud, o id é a parte instintiva de nossa natureza, representa os
processos primitivos do pensamento e constitui o reservatório das pulsões;
dessa forma, toda energia envolvida na atividade humana seria advinda do id.

Inicialmente, considerou que todas essas pulsões seriam ou de origem sexual,
ou que atuariam no sentido de autopreservação. Posteriormente, introduziu o
conceito das pulsões de morte, que atuariam no sentido contrário ao das
pulsões de agregação e preservação da vida. O id é responsável pelas
demandas mais primitivas e perversas.

O ego atua como um mediador dentro da estrutura da personalidade humana,
alternando nossas necessidades primitivas e nossas crenças éticas e morais. E a
instância na qual se inclui a consciência. Um eu saudável proporciona a
habilidade para adaptar-se à realidade e interagir com o mundo exterior de
uma maneira que seja cômoda para o id e o superego.

O superego, a parte que contra age ao id, representa os pensamentos morais
e éticos da sociedade que são internalizados pelo indivíduo. O superego se
desenvolve mais ou menos na época em que a criança resolve o complexo de
Édipo e começa a se identificar com os pais e suas expectativas e exigências.

DINÂMICA DA PERSONALIDADE

Freud considerava que a personalidade já estava bem formada no final do
quinto ano de vida e que o desenvolvimento ulterior era essencialmente a
elaboração dessa estrutura básica. Conforme a psicanálise freudiana, a
personalidade se desenvolve em resposta a quatro fontes importantes de
tensão:
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1.

Processos de crescimento fisiológico;

2.

Frustrações;

3.

Conflitos;

4.

Ameaças.

Como uma consequência direta do aumento das tensões provenientes dessas
fontes, o indivíduo é forçado a aprender novas formas de reduzir a tensão. Essa
aprendizagem seria o desenvolvimento da personalidade.

SEXUALIDADE E LIBIDO



Libido: é uma fonte original de energia afetiva que mobiliza o organismo
na perseguição de seus objetivos.



A libido sofre progressivas organizações durante o desenvolvimento, em
torno de zonas erógenas corporais.



Uma fase de desenvolvimento e uma organização da libido em torno de
uma zona erógena, criando uma fantasia básica e um tipo de relação de
objeto.



A libido é uma energia voltada para a obtenção de prazer.



É uma energia sexual no sentido de que toda busca por afeto ou prazer é
erótica ou sexual
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Há uma tendência natural para o desenvolvimento sucessivo das fases.



Caso surja uma angústia muito forte num dado momento da evolução,
como resultado do temor de se ligar a um objeto, cria-se um ponto de
fixação.



A fixação é um momento no processo evolutivo onde paramos, por não
poder satisfazer um desejo.



O ego se torna mais frágil.



Se a angústia for muito forte, ocorre a regressão.



A neurose e definida por Freud como um infantilismo psíquico.

MECANISMOS DE DEFESA

Os mecanismos de defesa são os diversos tipos de processos psíquicos, cuja
finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da percepção
consciente. Os mecanismos de defesa são funções do Ego e, por definição,
inconscientes.

Os mecanismos de defesa podem ser considerados eficazes, quando
conseguem eliminar o fato rejeitado; ou ineficazes, quando nunca o eliminam,
perpetuando assim as ações defensivas do indivíduo. Se a defesa foi eficaz,
raramente haverá uma neurose de muita importância a ser tratada.

Entretanto, quando uma defesa é caracterizada pela necessidade permanente
de comportamentos substitutivos para evitar que o objeto verdadeiro do
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instinto apareça, ela não é uma defesa eficaz, pois necessita de ação
permanente do indivíduo mais em busca de um autoconvencimento do que do
convencimento da própria sociedade, e esse comportamento é um padrão
neurótico que deve ser tratado.

Repressão – É a operação psíquica que pretende impedir que pensamentos
dolorosos ou perigosos cheguem à consciência. Busca fazer desaparecer da
consciência impulsos ameaçadores, sentimentos, desejos, ou seja, ideias
desagradáveis ou inoportunas. É o principal mecanismo de defesa, do qual se
derivam os demais. Um acontecimento que por algum motivo envergonha uma
pessoa pode ser completamente esquecido e se tornar não evocável.

Negação – É a tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba
o Ego. Os adultos têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não
são, de fato, do jeito que são, ou que na verdade nunca aconteceram. Este voo
de fantasia pode tomar várias formas, algumas das quais parecem absurdas ao
observador objetivo.

A notável capacidade de lembrar-se incorretamente de fatos é a forma de
negação encontrada com maior frequência na prática psicoterápica. O paciente
recorda-se de um acontecimento de forma vivida, depois, mais tarde, pode
lembrar-se do incidente de maneira diferente e, de súbito, dar-se conta de que
a primeira versão era uma construção defensiva.

Projeção – O ato de atribuir a outra pessoa, animal ou objeto as qualidades,
sentimentos ou intenções que se originam em si próprio, é denominado
projeção. Manifesta-se quando o Ego não aceita reconhecer um impulso
inaceitável do Id e o atribui a outra pessoa. É um mecanismo de defesa através
do qual os aspectos da personalidade de um indivíduo são deslocados de
dentro deste para o meio externo.
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O ESTUDO DA PERSONALIDADE NA PERSPECTIVA PSICODINÂMICA
As Teorias Psicodinâmicas são as preferidas pela maioria das bancas
organizadoras e por isso devem ser estudadas com maior afinco,
sobretudo neste certame, cujos tópicos exigidos demonstram uma forte
ênfase sobre esta perspectiva teórica.

Os teóricos psicodinâmicos geralmente apresentam grande preocupação
com a ideia de personalidade ideal e com a explicação do comportamento
anormal.

O enfoque central nestas teorias está nas forças dinâmicas que
determinam o comportamento, cuja ênfase geral situa-se no conflito
intrapsíquico e nos determinantes inconscientes. Estas abordagens
apresentam grande preocupação com a noção de personalidade ideal e
com o comportamento patológico.

Destacaremos a seguir alguns pontos das teorias da perspectiva
psicodinâmica que são cobrados com maior frequência em concursos
públicos.

TEORIA PSICANALÍTICA CLÁSSICA
Noções Psicanalíticas Básicas

A palavra psicanálise é utilizada para designar tanto uma
teoria do funcionamento mental, quanto um método de
investigação dos processos mentais inconscientes ou ainda
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um método de tratamento para transtornos emocionais
(Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 21).

Como teoria do funcionamento mental, a psicanálise baseia-se em dois
postulados

fundamentais:

o

determinismo

psíquico,

ou

princípio

da

causalidade, e a existência do inconsciente.
Determinismo psíquico (princípio da causalidade) – sustenta que todos os
acontecimentos da vida mental são determinados, produzidos ou, ao menos,
influenciados por eventos anteriores do desenvolvimento, tanto os que
ocorreram imediatamente antes quanto aqueles que foram vividos no início do
desenvolvimento (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 22).

Existência do inconsciente – estabelece que nossa vida mental é
predominantemente inconsciente, ou seja, o estado mental consciente
corresponde ao que Freud sugeriu ser apenas a ponta de um iceberg.

Não temos acesso direto ao inconsciente, mas apenas aos seus derivados, como
os sonhos, os atos falhos, os sintomas e as várias manifestações emocionais e
comportamentais que se expressam na transferência (Eizirik, Bassols, Gastaud e
Goi, 2013; p. 22).

Estrutura da mente

A metapsicologia freudiana faz referência ao funcionamento psíquico mediante
três pontos de vista: econômico, tópico e dinâmico.
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Freud empregou o termo aparelho para definir uma organização psíquica
dividida em sistemas, ou instâncias psíquicas, com funções específicas, que
estão interligadas entre si, ocupando certo lugar na mente.

Freud formulou primeiramente a primeira tópica, conhecida como Teoria
Topográfica, e posteriormente apresentou a segunda tópica, conhecida como
Teoria Estrutural ou Dinâmica.

Na primeira tópica, Freud propôs que a mente é constituída por três sistemas: o
consciente (Cs), o pré-consciente (Pcs) e o inconsciente (Ics), cada qual com seu
tipo de processo e sua energia de investimento, sendo que cada sistema exerce
funções diferentes. Esta é a Teoria Topográfica. O modelo tópico designa um
―modelo de lugares‖.

Freud procurou uma explicação para a forma de operar do inconsciente,
propondo uma estrutura particular. Ele estava preocupado em estudar o que
levava à formação dos sintomas psicossomáticos (principalmente a histeria), por
isso apenas os conceitos de inconsciente, pré-consciente e consciente eram
suficientes.

Propôs então um modelo estrutural da personalidade, e formulou explicações
a partir das inter-relações entre três estruturas: id, ego e superego.

Assim, na segunda tópica, Freud estabeleceu a clássica concepção do aparelho
psíquico, conhecido como ―modelo estrutural” ou “dinâmico‖, tendo em vista
que a palavra ―estrutura‖ significa um conjunto de elementos que têm funções
específicas, porém que interagem permanentemente e se influenciam
reciprocamente.
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Do ponto de vista econômico, a psicanálise considera a energia psíquica sob
um ângulo quantitativo, dedicando-se ao estudo sobre como a energia circula,
como ela é investida e se reparte entre as diferentes instâncias, os diferentes
objetos ou as diferentes representações.

A noção de ―aparelho psíquico‖, como um conjunto articulado de lugares –
virtuais – surge mais claramente na obra de Freud no capítulo 7 do clássico livro
―A interpretação dos sonhos‖ de 1900.

Freud empregou a palavra ―aparelho‖ para caracterizar uma organização
psíquica dividida em sistemas, ou instâncias psíquicas, com funções específicas
para cada uma delas, que estão interligadas entre si, ocupando certo lugar na
mente.

Os sistemas consciente e pré-consciente interagem em todos os momentos,
pois aquilo que é consciente num determinado momento, quando a atenção é
desviada, passa ao sistema pré-consciente, cujas informações armazenadas,
apenas com um esforço para lembrar, passa ao sistema consciente. Já o sistema
inconsciente não permite que as informações sejam lembradas, há uma energia
barrando-as. Esta é a Teoria Topográfica.

O sistema consciente tem a função de receber informações oriundas das
excitações provenientes do exterior e do interior, que ficam registradas
qualitativamente de acordo com o prazer e/ou, desprazer que elas causam,
porém ele não retém esses registros e representações como depósito ou
arquivo deles.

A maior parte das funções perceptivo - cognitivas - motoras do ego – como as
de percepção, pensamento, juízo crítico, evocação, antecipação, atividade
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motora, etc., processam-se no sistema consciente, embora esse funcione
intimamente conjugado com o sistema inconsciente.

O sistema pré-consciente foi concebido como articulado com o consciente e,
tal como sugere no ―Projeto para uma psicologia científica‖ (1895), onde
aparece esboçado com o nome de ―barreira de contato‖, funciona como uma
espécie de peneira que seleciona aquilo que pode, ou não, passar para o
consciente.

O sistema inconsciente designa a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Por
herança genética, existem pulsões, acrescidas das respectivas energias e
―protofantasias‖, como Freud denominava as possíveis ―fantasias primitivas,
primárias ou originais‖.

Não é possível abordar diretamente o inconsciente, sendo este conhecido
somente por suas formações: atos falhos, sonhos, chistes e sintomas.

Freud procurou uma explicação para a forma de operar do inconsciente,
propondo uma estrutura particular. Na primeira teoria tópica do aparelho
psíquico recorre à imagem do iceberg em que o consciente corresponde à
parte visível, e o inconsciente corresponde à parte não visível, ou seja, a parte
submersa do iceberg.

Ele estava preocupado em estudar o que levava à formação dos sintomas
psicossomáticos (principalmente a histeria), por isso apenas os conceitos de
inconsciente, pré-consciente e consciente eram suficientes.

Em 1923, com ―O Id e o Ego‖, Freud realiza uma revisão no modo de
abordagem do aparelho psíquico, propondo então um modelo estrutural da
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personalidade – segunda tópica –, e formulou explicações a partir das interrelações entre três estruturas:

ACERTE O ALVO: Na segunda teoria tópica, o inconsciente passa a
ser uma qualidade atribuída às instâncias psíquicas, de modo que o Id
é totalmente inconsciente e o Ego e Superego possuem partes
conscientes e inconscientes.

 ID (ISSO) – polo pulsional da personalidade;
 EGO (EU) – se situa como representante dos interesses da totalidade da
pessoa e é investido de libido narcísica;
 SUPEREGO (SUPEREU) – julga e critica, é constituído por interiorização das
exigências e das interdições parentais.

Segundo Freud, o id é a parte instintiva de nossa natureza, representa os
processos primitivos do pensamento e constitui o reservatório das pulsões;
dessa forma, toda energia envolvida na atividade humana seria advinda do id.

Inicialmente, considerou que todas essas pulsões seriam ou de origem sexual,
ou que atuariam no sentido de autopreservação. Posteriormente, introduziu o
conceito das pulsões de morte, que atuariam no sentido contrário ao das
pulsões de agregação e preservação da vida. O id é responsável pelas
demandas mais primitivas e perversas.
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O ego atua como um mediador dentro da estrutura da personalidade humana,
alternando nossas necessidades primitivas e nossas crenças éticas e morais. E a
instância na qual se inclui a consciência. Um eu saudável proporciona a
habilidade para adaptar-se à realidade e interagir com o mundo exterior de
uma maneira que seja cômoda para o id e o superego.

O superego, a parte que contra age ao id, representa os pensamentos morais
e éticos da sociedade que são internalizados pelo indivíduo. O superego se
desenvolve mais ou menos na época em que a criança resolve o complexo de
Édipo e começa a se identificar com os pais e suas expectativas e exigências.

Dinâmica da personalidade

Freud considerava que a personalidade já estava bem formada no final do
quinto ano de vida e que o desenvolvimento ulterior era essencialmente a
elaboração dessa estrutura básica. Conforme a psicanálise freudiana, a
personalidade se desenvolve em resposta a quatro fontes importantes de
tensão:

1.

Processos de crescimento fisiológico;

2.

Frustrações;

3.

Conflitos;

4.

Ameaças.
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Como uma consequência direta do aumento das tensões provenientes dessas
fontes, o indivíduo é forçado a aprender novas formas de reduzir a tensão. Essa
aprendizagem seria o desenvolvimento da personalidade.

Sexualidade e Libido



Libido: é uma fonte original de energia afetiva que mobiliza o organismo
na perseguição de seus objetivos.



A libido sofre progressivas organizações durante o desenvolvimento, em
torno de zonas erógenas corporais.



Uma fase de desenvolvimento e uma organização da libido em torno de
uma zona erógena, criando uma fantasia básica e um tipo de relação de
objeto.



A libido é uma energia voltada para a obtenção de prazer.



É uma energia sexual no sentido de que toda busca por afeto ou prazer é
erótica ou sexual



Há uma tendência natural para o desenvolvimento sucessivo das fases.



Caso surja uma angústia muito forte num dado momento da evolução,
como resultado do temor de se ligar a um objeto, cria-se um ponto de
fixação.



A fixação é um momento no processo evolutivo onde paramos, por não
poder satisfazer um desejo.
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O ego se torna mais frágil.



Se a angústia for muito forte, ocorre a regressão.



A neurose e definida por Freud como um infantilismo psíquico.

Mecanismos de defesa

Os mecanismos de defesa são os diversos tipos de processos psíquicos, cuja
finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da percepção
consciente. Os mecanismos de defesa são funções do Ego e, por definição,
inconscientes.

Os mecanismos de defesa podem ser considerados eficazes, quando
conseguem eliminar o fato rejeitado; ou ineficazes, quando nunca o eliminam,
perpetuando assim as ações defensivas do indivíduo. Se a defesa foi eficaz,
raramente haverá uma neurose de muita importância a ser tratada.

Entretanto, quando uma defesa é caracterizada pela necessidade permanente
de comportamentos substitutivos para evitar que o objeto verdadeiro do
instinto apareça, ela não é uma defesa eficaz, pois necessita de ação
permanente do indivíduo mais em busca de um autoconvencimento do que do
convencimento da própria sociedade, e esse comportamento é um padrão
neurótico que deve ser tratado.

Repressão – É a operação psíquica que pretende impedir que pensamentos
dolorosos ou perigosos cheguem à consciência. Busca fazer desaparecer da
consciência impulsos ameaçadores, sentimentos, desejos, ou seja, ideias
desagradáveis ou inoportunas. É o principal mecanismo de defesa, do qual se
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