
APRESENTAÇÃO.

Os anos 80 marcaram um período importante para a atuação do psicólogo. Nesta

época, houve a entrada do psicólogo no campo da saúde pública, principalmente devido a três

fatores: a mudança nas políticas de saúde pública decorrentes dos movimentos de Reforma

Sanitária e Reforma Psiquiátrica; as reivindicações do CFP (Conselho Federal de Psicologia)

e dos Conselhos Regionais para a criação do cargo de psicólogo na saúde pública

(Dimenstein, 1998) e a crise do mercado de trabalho para a o psicólogo da clínica particular

nessa época.

Desse modo, ampliou-se o espaço de atuação profissional do psicólogo e as UBSs

(Unidades Básicas de Saúde) passaram a contar com a presença desse profissional em suas

equipes. Entretanto, a prática do psicólogo nesse novo contexto de atuação não se mostrou

adequada. A partir dos anos 90, a relação entre psicologia e saúde pública, apesar de recente,

já é objeto de algumas pesquisas (Boarini, 1996; Leite, 1997; Seidl e Costa Junior 1999;

Dimestein, 1998; Carvalho e Yamamoto, 1999; Batista, 2000). Estas pesquisas enfocam a

atuação dos psicólogos na atenção primária à saúde e revelam as muitas dificuldades

enfrentadas por esse profissional. Verifica-se que na maioria das vezes, o psicólogo não está

preparado para resolver os problemas que se apresentam a ele. São apontados,

principalmente, problemas acerca da relação do psicólogo com a demanda da UBS, no

trabalho institucional e no trabalho em equipes multiprofissionais.

Por outro lado, Boarini (1995; 1996) e Silva (1992) mostram que o principal fator que

leva a estes descompassos é a formação profissional do psicólogo que prioriza um modelo

clínico tradicional de atuação voltado para a classe média, o consultório particular e um

referencial pautado no indivíduo. Enfim, o psicólogo, em sua formação profissional, não está
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preparado para atuar em outros contextos e em outros modelos que fogem do padrão

tradicional.

Em todas as pesquisas estes autores apontam para a necessidade da apreensão dos

aspectos históricos e sociais nos trabalhos com saúde. Outros, como Spink, (1992) assinalam

a necessidade de se compreender a saúde e a doença como processos multideterminados.

Saforcada (2001) diz que a psicologia na América Latina necessita de um modelo

comunitário para se trabalhar com a saúde de forma a potencializá-la e aponta o referencial

comunitário como o suporte mais adequado. No entanto, quando são buscados os aportes da

Psicologia Comunitária para a atuação do psicólogo neste novo contexto, segundo Freitas,

(1999a), se por um lado isso auxili ou na institucionalização e reconhecimento dos trabalhos

comunitários, por outro trouxe uma confusão de práticas, onde uma variedade de trabalhos,

com diferentes concepções teórico-metodológicas e epistemológicas passaram à receber uma

mesma denominação, ou seja, são chamados de trabalhos de Psicologia Comunitária.

Portanto nesse sentido, gostaríamos de discutir a psicologia social comunitária como

uma construção teórica - metodológica que pode lançar luz a alguns dos questionamentos e

dificuldades impostas às práticas psicológicas no campo da saúde pública. Nesse sentido, se

coloca, portanto, a problemática do nosso trabalho. Considerando todas essas discussões

apontadas acima, gostaríamos de saber: Como se caracterizam as práticas psicológicas nas

Unidades Básicas de saúde? Quais as possibili dades de atuação do psicólogo nas UBSs a

partir de caminhos alternativos ao modelo clínico tradicional e individual?

Consideramos importante a investigação desse problema também pelo fato de que,

segundo Mello (1983), o prestígio social de uma profissão depende de como ela pode

responder de maneira adequada à variedade de problemas que se apresenta a ela e a um maior

número de pessoas possível. Portanto, em nossa opinião, o modo de atuação do psicólogo na
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UBS, mais ou menos adequado, aponta para a possibili dade ou não da psicologia se dispor a

camadas maiores da população, revelando assim, seu prestígio social enquanto profissão. Isso

vai depender da maneira como o psicólogo pode responder de modo resolutivo às novas

problemáticas que apresentadas a ele. Além disso, o trabalho do psicólogo em UBSs envolve

diretamente o trabalho com crianças e adolescentes, ou indiretamente, na medida em que

trabalha com pais.

Sendo assim, no primeiro capítulo tentamos resgatar um pouco da história das

mudanças nas políticas de saúde pública que possibilit aram a inserção do psicólogo nesse

campo de atuação. Estas mudanças estão aliadas a dois movimentos no campo da saúde

pública e na saúde mental: a Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica.

No segundo capítulo, discutimos a formação profissional e como ela vem

desenvolvendo uma orientação quase que exclusivamente clínica na formação dos novos

profissionais. Além disso, discutimos também a atuação do psicólogo nas UBSs, marcadas

por inadequações e críticas o que, em parte, pode ser considerado produto desse tipo de

formação profissional.

No terceiro capítulo, apontamos para a necessidade da apreensão dos aspectos

histórico-sociais na prática dos psicólogos em UBSs e discutimos algumas possíveis

aproximações da prática profissional dos psicólogos em UBS com os aportes da Psicologia

Social Comunitária.

A seguir, são apresentados a metodologia de pesquisa e os resultados. A análise dos

dados nos mostra que a prática dos psicólogos em UBS ainda se apresenta como uma prática

tradicional, clínica, individual e insuficiente para atender às novas demandas apresentadas

pela UBS. Alguns trabalhos que são desenvolvidos e que tentam não seguir por este caminho

tradicional se mostram inespecíficos e assistemáticos em termos de referenciais teórico-
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metodológicos. Tal fato nos leva a duas questões: a formação profissional parece não ter

acompanho as novas mudanças e exigências advindas da ampliação dos espaços de atuação

do psicólogo e a identidade profissional do psicólogo se mostra diluída na medida em que se

afasta dos referenciais teórico-metodológicos tradicionais aprendidos na formação. Por outro

lado, as angústias e dilemas vividos por esse profissional e também revelados na pesquisa,

podem apontar para a necessidade de uma prática da psicologia comunitária que se

caracteriza como inovadora pelo modo de compreensão do fenômeno psicológico, ou seja,

pela compreensão de que a origem do fenômeno psicológico encontra-se nos determinantes

sociais, políticos e econômicos da sociedade. (Freitas, 1994b). Além disso, a Psicologia

Social Comunitária trabalha com instrumentais próprios da psicologia e está comprometida

com a criação de novas estratégias e recursos, dentro da psicologia, o que contribui para o

fortalecimento da identidade profissional.
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CAPÍTULO I

SAÚDE E INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO SETOR PRIMÁRIO

As políticas públicas de saúde, ao incorporarem novas concepções decorrentes das

reivindicações dos Movimentos de Reforma Psiquiátrica e Reforma Sanitária determinam a

inserção do profissional psicólogo na rede pública de saúde. Portanto, consideramos

necessário fazer alguns comentários sobre estes movimentos e a concepção de saúde

subjacente a eles, uma vez que influenciaram na formulação das novas políticas de saúde

pública.

A saúde pode ser considerada como um bem universal, comum a todos os seres

humanos (Escorel, 1989). Por outro lado, quando falamos em saúde pública, entendemos que

o Estado e suas formulações caminham juntamente com a saúde. Segundo Campos (1994) a

saúde pública sempre ficou a cargo do Estado, uma vez que seu modo de organização é

incompatível com qualquer outro tipo de entendimento. Assim, quando nos dispomos, em um

primeiro momento a falar de saúde pública, devemos necessariamente nos remeter às suas

relações com o Estado e suas políticas.

Segundo Luz (1991), no Brasil até os anos 30, as políticas públicas de saúde adotavam

um modelo de campanhas sanitárias, pois o objetivo era o controle das doenças que poderiam

prejudicar as exportações.  Logo após, nos anos 50 e 60, com a industrialização do país, os

serviços de atenção à saúde passam a abranger os trabalhadores com a criação dos institutos

de seguridade social. Nesse período, o modo de atenção à saúde passa a ser baseada em uma

prática assistencial, curativa, individual, clínica e especializada. A concepção de saúde não

deixa de ser entendida como um estado de ausência de doenças. Esse foi um modelo que

possui importância muito grande para as práticas em saúde pública no Brasil , pois dominou
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este cenário durante muito tempo e ainda tem se mostrado resistente às novas tendências que

se apresentam no campo da saúde pública.

Posteriormente, a autora ressalta o período de 1968 a 1974 como um período de

reorientação institucional e administrativo no setor da saúde pautado em uma política de

acelerada produtividade. Isso resultou, segundo a autora, em um reforçamento das práticas

curativas e médicas na assistência à saúde. “No período de 1968 a 1975, generalizou-se a

demanda social por consultas médicas como resposta às graves condições de saúde; o elogio

da medicina como sinônimo de cura e de restabelecimento da saúde individual e coletiva...”

(p.29).

Teixeira (1989) também aponta a reorientação da política nacional de saúde para uma

prática clínica e curativa nos anos 70. Além disso, destaca como característica importante

desse período a extensão da cobertura previdenciária e o desenvolvimento de um padrão de

organização médica orientado para o consumo e a lucratividade.

No que se refere à saúde mental, esse tipo de modelo assistencial se mostra nas práticas

de hospitalização e intervenções médico-psiquiátricas clássicas no atendimento ao doente

mental. A estrutura dos manicômios e a internação do doente mental com tratamento médico

são as principais formas de intervenção. No Brasil , o modelo asilar de atendimento ao doente

mental tem uma longa história e se coaduna com os interesses do capital, o que, além de

estigmatizar e maltratar o doente mental determina a criação de uma indústria da loucura.

(Resende, 1987).

A partir dos anos 80, com o Estado em crise, esse modelo de atenção à saúde já vinha

demonstrando sinais de inadequação tendo em vista os altos custos que acarretava e seu

alcance restrito. Além disso, a partir dos anos 70, vinham surgindo, no campo da saúde

pública e da saúde mental, alguns movimentos que questionavam esse modelo de atenção à
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saúde, pautado em uma visão médica, fragmentada, individual e clínica da saúde e da doença.

Esse tipo de prática favorecia os interesses de mercado, subordinando a saúde à objetivos de

lucro cada vez mais intensos. Teixeira (1989) mostra algumas das inadequações do modelo

de saúde pautado nestes referenciais: a prática médica curativa não era capaz de alterar o

quadro de morbimortalidade do país; a ausência de critérios na compra de serviços

hospitalares era incompatível com as necessidades de contenção de gastos do Estado; o alto

grau de centralização e fragmentação em dois ministérios dificultava o controle de programas

e resultava em ineficácia.

Desse modo, tendo em vista estes limites na assistência à saúde pública, há o início de

dois importantes movimentos na área da saúde que vão contribuir para uma revisão das

políticas públicas de saúde e orientá-las para um novo eixo. Nesse sentido podemos citar no

campo da saúde pública, o Movimento e a Reforma Sanitária e mais especialmente na saúde

mental, o Movimento de Reforma Psiquiátrica. Neste estudo, não pretendemos realizar um

resgate histórico do surgimento desses movimentos e tampouco debater profundamente os

fundamentos teóricos e ideológicos de cada um. Nossa intenção é proceder a uma definição

desses movimentos em linhas gerais, na tentativa de entender melhor como surge o trabalho

do psicólogo na atenção primária à saúde.

O Movimento Sanitário insere-se na dinâmica de movimentos surgidos na década de

70, como resistência aos governos totalitários que vinham caracterizando os países da

América Latina (Dâmaso, 1989). O Movimento Sanitário é um movimento que envolve

profissionais de saúde, intelectuais, organizações e associações na luta pelo direito universal

à saúde e que para tanto, apresenta um conjunto de medidas denominado de “Reforma

Sanitária”. Sendo assim, consideramos importante a definição de reforma Sanitária oferecida

por Teixeira (1989):
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A meu ver, o conceito de Reforma Sanitária refere-se a um processo de transformação da norma legal e

do aparelho institucional que regulamenta e se responsabili za pela proteção à saúde dos cidadãos e

corresponde a um efetivo deslocamento do poder político em direção às camadas populares, cuja

expressão material se concretiza na busca de um sistema único de serviços sob a égide do Estado (p.39).

Além da luta por um sistema único de saúde, a Reforma Sanitária objetiva um aumento

da consciência sanitária, orientação para um paradigma advindo do que se chama Medicina

Social ou Saúde Coletiva, desenvolvimento de uma nova ética profissional e por fim, o

desenvolvimento de instrumentos de gestão democráticos.

O conceito de saúde também se modifica e é tomado em uma perspectiva muito mais

ampla. Este movimento toma a saúde não apenas como um estado de ausência de doença ou

um estado de bem-estar bio-psicossocial. Acrescenta-se à saúde o exercício da cidadania e a

determinação das condições materiais de vida. A luta por saúde é tomada na direção de uma

luta pela transformação social, uma vez que a saúde é vista como exercício de cidadania. O

lema da Reforma Sanitária é “saúde como direito de todos e dever do Estado”. Na definição

estratégica da reforma Sanitária, Dâmaso (1989) aponta como a questão da saúde se articula

com a luta de classes:

Não se trata de melhorar o sistema, mas de transformá-lo estruturalmente, invertendo a lógica de seu

funcionamento, introduzindo no planejamento em saúde a categoria de luta de classes. Não se trata mais

de assistir e integrar os doentes, mas de atuar nos níveis de condições sociais de produção das doenças (p.

72).

Além disso, a saúde é tomada como um conceito subversivo no sentido de

contraposição ao tratamento de mercadoria que a saúde recebe nas sociedades capitalistas

(Escorel, 1989).

Portanto, como vemos na perspectiva do movimento sanitário, o conceito de saúde se

amplia a se alia à luta por uma transformação social. Além das mudanças legais, para a

efetiva realização da Reforma Sanitária, busca-se o desenvolvimento de uma nova
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consciência tanto nos usuários quanto nos profissionais, onde a saúde passa a ser vista como

um processo e as práticas apontam para direções mais coletivas.

No campo da saúde mental, o movimento que ganha destaque é a Reforma Psiquiátrica

que também surge no Brasil a partir dos anos 70. A Reforma psiquiátrica se opõe ao

tratamento destinado ao doente mental que obedece a uma lógica curativa e assistencialista,

onde a principal forma de intervenção é a internação.

Resende (1987), ao realizar uma recuperação histórica das políticas de saúde mental no

Brasil , aponta que o modelo psiquiátrico e de internação sempre foi o dominante na atenção

ao doente mental. Inicia-se oficialmente em 1892 com o hospício D. Pedro II onde os

pacientes eram aqueles que “ameaçavam” a paz social: mendigos, vagabundos e ociosos que

transitavam pelas ruas. Segundo o autor, a reclusão do doente mental no hospital psiquiátrico,

apesar de mudar de estratégia de intervenção conforme o momento histórico específico –

retirada das ruas para não perturbação da ordem pública ou recuperação para o trabalho

quando há falta de mão-de-obra – sempre obedeceu a uma mesma lógica, a exclusão. Para o

autor: “Exclusão, eis aí uma palavra, a tendência central da assistência psiquiátrica brasileira,

desde seus primórdios até os dias de hoje...” (p. 36).

Assim, à medida que a sociedade se modernizava novos “doentes mentais” eram

internados e os hospitais psiquiátricos se expandiam. Segundo o autor, os hospícios se

ocupavam de retirar do convívio social as “sobras humanas” produzidas de acordo com cada

momento histórico específico: os homens livres e ociosos, o imigrante, o estrangeiro, etc.

Dessa forma:

Como era de se esperar, a população de internados, condenados a um caminho sem retorno, não cessou

de crescer; a construção de novos hospitais ou a ampliação dos já existentes eram meros paliativos, e as

demandas por mais verbas e mais leitos a tônica dos relatórios e conclusões de encontros e congressos de

especialistas (p.52).



10

A partir de 1964, quando a assistência psiquiátrica é estendida aos trabalhadores e seus

dependentes, as precárias condições dos hospitais psiquiátricos da rede pública, dentre outros

fatores, levam a contratação de leitos psiquiátricos em hospitais privados, o que acarreta uma

explosão de internações psiquiátricas em hospitais particulares. Vejamos os dados apontados

por Resende (1987): “neste período (1965/1970), enquanto a população internada do hospital

público permaneceu estável, a clientela das instituições conveniadas saltou de 14.000 em

1965 para 30.000 ao final do período” (p. 61). Portanto, mais uma vez, a assistência ao

doente mental legitima a ordem capitalista. Agora não somente realiza a função de excluir as

“sobras humanas”, mas constrói aquilo que se convencionou chamar de indústria da loucura,

ou seja, submete a doença mental à lógica do lucro e da acumulação do capital.

Amarante (1995) aponta que a partir dos anos 70 surgem diversas denúncias contra esse

modelo de atenção ao doente mental, destacando-se a criação do Movimento dos

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) em 1978, que assume o lema “Por uma sociedade

sem manicômios” .  Entretanto, segundo Daúd Júnior (2000), é somente na década de 80, com

o processo de redemocratização do país que as denúncias acerca da violência dos

manicômios começam a serem ouvidas. O autor assinala o crescimento do movimento de luta

anti-manicomial que se sustenta não só na mudança das leis que regulamentam a assistência

ao doente mental, mas se propõe a enfrentar a cultura manicominal, ressignificando a loucura

e o doente mental.

Nesse sentido, Amarante (1995) situa a luta como um processo de desconstrução de

práticas arcaicas e a construção de possibili dades ao doente mental, enquanto um cidadão de

direitos. Para o autor:
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Desinstitucionalização significa tratar o sujeito em sua existência e em relação com suas condições

concretas de vida. Isto significa não administrar-lhe apenas fármacos ou psicoterapias, mas construir

possibili dades. (...) A desinstitucionalização é este processo, não apenas técnico, administrativo, jurídico,

legislativo ou político; é, acima de tudo, um processo ético, de reconhecimento de uma prática que

introduz novos sujeitos de direito e novos direitos para os sujeitos. (Amarante, 1995, s/n)

Todos estes fatores juntos indicam novas concepções e práticas dentro da saúde. Busca-

se romper com um modelo de atenção à saúde que se baseie somente no aspecto individual e

localizado da doença e pretende-se integrá-la a questões mais amplas, como as condições de

vida e o exercício da cidadania.

Assim, devemos citar três acontecimentos importantes que marcaram uma nova

tendência no campo da saúde pública e da saúde mental: a VII I Conferência Nacional de

Saúde (CNS) e a I e II Conferências Nacionais de Saúde Mental (CNSM). Segundo Carvalho

e Yamamoto (1999), a VIII CNS destaca-se por seu caráter democrático, onde muitos dos

objetivos do Movimento de Reforma Sanitária constam no relatório final. Segundo os

autores, podemos destacar alguns pontos importantes: o conceito e saúde como resultante dos

modos de organização social dos indivíduos; a saúde como direito de todos e dever do

Estado; a criação de um Sistema Único de Saúde baseado nos princípios de integralidade,

universalidade, descentralização, equidade, hierarquização; participação popular na forma de

entidades representativas.

Essas concepções têm sua influência nas posteriores Conferências Nacionais de Saúde

Mental. Costa-Rosa (2001) coloca a I Conferência nacional de Saúde Mental como

desdobramento da VII I CNS e aproxima os dois encontros dizendo que “o texto do relatório

(referindo-se a I CNSM) demonstra uma estreita vinculação entre o Movimento Sanitário e o
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movimento de Reforma Psiquiátrica. Ambos tratam a saúde, como uma questão

revolucionária, no eixo da luta pela transformação da sociedade” (p.13).

Nesse sentido, uma das principais determinações que constam no relatório da I CNSM

diz respeito à extinção dos hospitais psiquiátricos e o oferecimento de um modo substitutivo

de atenção ao doente mental, enfatizando o papel da atenção primária.

Implantação e privilegiamento das equipes multiprofissionais um unidades da rede básica, hospitais

gerais e psiquiátricos, de forma a reverter o modelo assistencial organicista e medicalizante, propiciando

visão integral do sujeito usuário do setor, respeitando a especificidade de cada categoria (Jornal

Brasileiro de Psiquiatria, 1988, p. 59).

Em 1992 realiza-se a II Conferência Nacional de Saúde Mental que, segundo Costa-

Rosa (2001) segue os mesmos princípios da primeira, reafirmando a substituição do modelo

hospitalar pela rede alternativa de serviços diversificada e ampliada. Em 1988, as

reivindicações por um sistema único de saúde já haviam sido incorporadas pela lei. A

constituição federal consolidada neste ano regulamenta o SUS (Sistema Único de Saúde). O

SUS, principalmente através de seu conceito de integralidade, determina a atenção integral à

saúde através de uma rede de serviços estruturados de forma hierárquica: setor terciário (rede

de hospitais), setor secundário (atendimento especializado) e setor primário.

O setor primário, nosso foco de atenção, é definido como a porta de entrada do usuário

ao serviço de saúde. Entretanto as ações que cabem ao setor primário não são exclusivamente

clínicas, embora, estas fazem parte das atribuições desse setor. Na atenção primária,

destacam-se ações conjuntas para promoção e manutenção da saúde.
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A atenção primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção,

cura e reabilit ação para maximizar a saúde e o bem-estar. (...) É a atenção primária que organiza e

racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção,

manutenção e melhora da saúde (Starfield, 2002, p.28).

O setor primário se organiza nas UBSs (unidades básicas de Saúde) que contam com

equipes de profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, dentistas, etc. A partir de 1984

o psicólogo também é inserido nas equipes de saúde das UBSs. Recentemente, em relação às

políticas públicas de saúde, houve a criação do Programa Saúde da família (PSF). Este

programa prioriza a atenção básica à saúde e foi definido de acordo com os princípios do

Sistema Único de Saúde (SUS) e visa: “ reduzir o hiato ainda existente entre os direitos

sociais garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de ações e serviços públicos de

saúde à população brasileira” (Revista de Saúde Pública, 2000).

Este programa propõe uma reorganização para a atenção básica e privilegia ações de

vigilância em saúde, centrando-se na promoção de saúde e na qualidade de vida. A acional, a

UBS também conta com a USF (Unidade de Saúde da Família) e a definição da UBS como

porta de entrada do usuário aos serviços de saúde se amplia:

Uma USF não pode ser apenas um local de triagem e encaminhamentos, onde a maior parte dos casos

são, encaminhados para os serviços especializados. Ela tem que ser resolutiva, com profissionais capazes

de assistir aos problemas de saúde mais comuns e de manejar novos saberes que, por meio de processos

educativos, promovam a saúde e previnam doenças em geral (Ministério da saúde: Secretaria de Políticas

de Saúde, 2000).

As equipes do PSF são compostas por, no mínimo um médico, um enfermeiro, um

auxili ar de enfermagem e entre quatro e seis Agentes Comunitários de Saúde. Outros
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profissionais, tais como psicólogos, dentistas, fisioterapeutas entre outros podem ser

incluídos na equipe, de acordo com a demanda, embora não fazem parte da equipe básica do

PSF.

Como é possível perceber, a inserção do psicólogo na saúde pública, especialmente nas

UBSs se dá  na confluência dos ideais dos Movimentos de Reforma Sanitária e Reforma

Psiquiátrica que tomam força na sociedade brasileira a partir dos anos 80 e que abrem o setor

da saúde como um mercado de trabalho para o psicólogo. Portanto, no que se refere às

mudanças nas políticas públicas de saúde, é através dessa trajetória que o psicólogo encontra

um espaço aberto para sua inserção na saúde pública. Entretanto, há outro fator que levou

esse profissional a ocupar tal espaço emergente: a crise do mercado de trabalho para as

clínicas particulares de psicologia a partir dos anos 80.

Os anos 80, sem dúvida, foi um período muito importante para a profissão do psicólogo

no Brasil . Esta década, é cenário de muitas transformações que exigem novas posturas destes

profissionais e lança muitos desafios no que se refere a formação e a atuação. Portanto, nesse

sentido, recuperar os acontecimentos históricos desse período torna-se essencial para que

possamos entender tais mudanças.

Para alguns, a década de 80 é considerada uma “década perdida” quanto à área

econômica. Entretanto, outros dizem que esse período foi muito positivo e foi onde se obteve

diversas conquistas, como no caso da saúde pública e da saúde mental (Bezerra, 1994;

Birman, 1994).

Estes autores apontam que nesta época, com a redemocratização do país, os ideais e as

reivindicações dos movimentos da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica começam a

ser ouvidos e, incorporado nas leis oficiais do país. Em relação a isso, não podemos deixar de

apontar aqui a regulamentação do SUS na constituição brasileira de 1988.
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Por outro lado, conforme já dissemos, na área econômica, o país enfrentou uma grave

crise, o que gerou uma redução nos padrões de vida da maioria da população, principalmente

da classe média. A contenção de gastos gerada pela crise que afetou o Estado neste período

influenciou diretamente o psicólogo enquanto um profissional li beral, uma vez que a

demanda potencial para esse profissional foi reduzida drasticamente. Esse é um dos dados

apontados pela pesquisa de Bastos (1990) acerca do mercado de trabalho para o psicólogo:

“A situação de crise econômica é um poderoso condicionante externo, também, para o

segmento autônomo da categoria, ao pauperizar a classe média, reduzindo o seu poder de

acesso aos serviços psicológicos” (p. 39).

Outro dado apontado por essa pesquisa diz respeito a crescente condição de

assalariamento da categoria, quando o setor da saúde pública se abre para a atividade do

psicólogo nos hospitais públicos e na rede básica de saúde.

Podemos dizer então que a inserção do psicólogo na saúde pública ocorreu devido a

uma crise em dois níveis. Por um lado, a crise do estado Brasileiro dos anos 80 determinou o

afunilamento do mercado de trabalho para o psicólogo enquanto profissional li beral. Por

outro lado, o modelo de saúde pautado em uma lógica curativa e assistencialista gerava altos

custos ao Estado, que não podia mais pagar por esses serviços. Além disso, havia

movimentos sociais organizados, como o movimento da Reforma Sanitária e a Reforma

Psiquiátrica no campo da saúde, que denunciavam a ineficácia da assistência oferecida à

saúde e mostravam a necessidade de alternativas na assistência à saúde pública. Também não

podemos deixar de citar as reivindicações do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e dos

Conselhos Regionais, para a criação do cargo de psicólogo no setor público durante esse

período (Dimenstein, 1998).
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CAPÍTULO II

FORMAÇÃO E PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM SAÚDE: TRAJETÓRIA E

RELAÇÃO

2.1 TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO E POSSIBILIDADES PARA ATUAÇÃO

Antes de pensarmos na prática dos psicólogos nas Unidades Básicas de saúde e as

contribuições dos aportes teórico-metodológicos oferecidos pela Psicologia Social

Comunitária, devemos voltar nossa atenção para a formação profissional em psicologia no

Brasil . É necessário se perguntar quem é o psicólogo que nos dias de hoje atua nas Unidades

Básicas de Saúde? Como se desenvolveu a formação do psicólogo, ao longo desses quarenta

anos de psicologia enquanto profissão no Brasil?

Nosso propósito agora é traçar um perfil da formação do psicólogo neste período de

quarenta anos de profissão no Brasil através das várias pesquisas realizadas com este

objetivo. O percurso da nossa trajetória pretende apontar as transformações e exigências que

vem ocorrendo na formação profissional do psicólogo devido a crescente complexidade dos

problemas apresentados a esse profissional e pela diversidade de contextos onde a prática do

psicólogo passou a se realizar.

Quando nos propomos a discutir a atuação profissional do psicólogo e sua formação, o

primeiro dado que aparece a esse respeito é a orientação clínica que caracteriza a atividade

dos psicólogos desde sua formação até os dias de hoje e os efeitos desse tipo de orientação

para a psicologia enquanto profissão. A primeira pesquisa realizada no Brasil sobre

psicologia e profissão foi de Sylvia Leser de Mello (1983). A pesquisa da autora foi realizada

em 1970 juntamente com psicólogos graduados até esta data. Essa pesquisa nos apresenta

dados muito interessantes e já faz denúncias acerca da orientação clínica da psicologia, o que
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merece ser objeto de reflexão até hoje. Segundo a autora, nessa época, por volta de 10 anos

após a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil , 52% dos psicólogos tinham a

clínica como atividade principal de sua profissão, sendo clínica aqui entendida, conforme

designa a autora, como atividades desenvolvidas em consultório particular para uma pequena

parcela da população. A pesquisa indica que há uma preferência explícita do profissional de

psicologia para o desenvolvimento de suas atividades de forma autônoma, consolidando-se o

modelo do profissional li beral. Dados acerca do mercado de trabalho mostram que neste

período o psicólogo encontrava inserção profissional dentro do campo da psicologia podendo

até manter mais de uma ocupação dentro da profissão. Entretanto, mais adiante a autora faz

uma previsão sobre o mercado de trabalho para o psicólogo e uma denúncia em relação à

preferência pela psicologia clínica e o psicólogo enquanto profissional li beral. Segundo ela,

tendo em vista a abertura de novos cursos de psicologia, a clínica seria apenas

transitoriamente o principal mercado de trabalho para o psicólogo, indicando uma tendência

para institucionalização do trabalho desse profissional.

Aqui já podemos começar a apontar, de acordo com a autora, alguns dos problemas e

implicações para a Psicologia como profissão quando está associada quase que

exclusivamente à atividade clínica. Segundo a autora, esse fato traz uma desquali ficação do

trabalho nas outras áreas da psicologia – psicologia industrial e psicologia escolar – tanto é

que tais áreas aparecem muito timidamente como áreas de atuação profissional dos

psicólogos. Outro aspecto diz respeito ao significado social da psicologia enquanto profissão.

Segundo a autora, o prestígio social de uma profissão depende das atividades desenvolvidas

por estes profissionais e do modo como a profissão pode responder de maneira adequada aos

problemas apresentados a ela e a um maior número de pessoas possível. Quando a psicologia

se traduz enquanto uma profissão quase que essencialmente clínica isso implica em um papel
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limitado atribuído à profissão uma vez que aquilo que a profissão pode oferecer se reduz a

uma pequena elite cultural e intelectual. Além disso, há uma implicação ideológica, pois o

comportamento humano é tomado em si e por si, levando a um modelo de atuação que visa

uma melhora do indivíduo (Mello, 1983).

A denúncia da psicologia enquanto uma atividade de luxo, restrita a uma pequena

parcela da população decorrente de sua orientação clínica é feita, de forma clara, por Botomé

(1979). O primeiro dado apontado pelo autor indica que 60% dos psicólogos se dedicam à

clínica. Adiante o autor, a partir da análise dos honorários cobrados pelos psicólogos para

suas atividades e a renda média do brasileiro, conclui que apenas 15% de nossa população

teriam acesso a esse tipo de serviço. O autor faz um alerta em dois sentidos. Primeiramente,

nos chama a atenção para o caráter eliti sta e restrito da população atendida pelo psicólogo,

fazendo a inquietante, porém verdadeira afirmação: “Nossa contribuição precisará ser feita

em relação àquilo que mais necessita de contribuição e não apenas onde há mais dinheiro

envolvido” (Botomé, 1979, p. 9). O autor continua apontando que depende de nós,

psicólogos, mostrarmos nossas possibili dades de atuação, nossa possibili dade de prevenir os

problemas e não apenas de atuar no modo remediativo ou curativo. Chama a atenção também

para a restrição do mercado de trabalho, para o profissional autônomo, e a dificuldade dos

psicólogos em colocarem seus serviços dentro de uma perspectiva institucional e assalariada.

Mais tarde, quando a psicologia completa 25 anos de profissão no Brasil , o CFP

(Conselho Federal de Psicologia) realiza um grande levantamento acerca das atividades do

psicólogo no país, o que nos mostra um quadro abrangente acerca da inserção profissional do

psicólogo (CFP, 1988). Apesar de algumas inovações, o quadro geral de distribuição dos

psicólogos, por área de atuação, não se difere muito daquele já, aqui, apresentado. A clínica

aparece em primeiro lugar, sendo considerada por Bastos (1988) como um modelo
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hegemônico de atuação dentro da psicologia. Denuncia-se a falta de adequação desse modelo

tradicional de atuação – clínico e no nível individual – à nossa realidade nacional.

O primeiro dado apontado pela pesquisa e que se mostra interessante, neste contexto, é

o grande contingente de profissionais que não se inserem no mercado de trabalho. O número

de inscritos nos Conselhos Regionais em 1985 era de apenas 50% dos diplomados neste

período. A clínica aparece como atividade principal de 55,3% dos profissionais, seguida da

área organizacional com 19,2% e escolar com 11,7%. O dado interessante é que a Psicologia

Comunitária aparece como área de atuação, ocupando 2,8% de profissionais que atuam nessa

área como atividade principal. Outras áreas aparecem na porcentagem de 3%.

Segundo a pesquisa de Bastos (1988) a área clínica se apresenta como uma área de

grande interesse dos psicólogos e onde se encontra o menor índice de insatisfação com a

prática e com a Psicologia como profissão. Já na área escolar, observam-se índices maiores

de insatisfação tanto em relação à área como em relação à profissão. Os profissionais que

atuam nessa área a vêem apenas como um momento “de passagem” para uma atividade mais

atraente. Na área organizacional, observa-se um aumento dos profissionais inseridos, por

outro lado, é a área que apresenta o mais alto índice de insatisfação, o que indica uma

acentuada tendência em abandoná-la, conforme indicado pelo autor.

A psicologia comunitária, conforme mostra Bastos (1988), aparece como área de

atuação, embora os profissionais se demonstrem muito insatisfeitos com as condições de

trabalho, mas por outro lado, demonstram que querem continuar atuando na área.

Em linhas gerais, a pesquisa do autor revela mais uma vez a dinâmica social que produz

uma alta exclusão para com a maioria da população, ao lado das dificuldades do profissional

de se inserir em outras áreas. O autor aponta que a crescente inserção do psicólogo nos

serviços de saúde pode indicar um caminho para mudança.
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2.2. O PAPEL DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, O PSICÓLOGO NA SAÚDE

PÚBLICA E AS NOVAS EXIGÊNCIAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

Antes de falarmos do contexto atual da atuação profissional do psicólogo, não podemos

deixar de lado o aspecto mais importante envolvido em toda essa questão: a formação

profissional. Na verdade, há alguns motivos para essa preferência hegemônica voltada para a

clínica enquanto atividade profissional do psicólogo. Segundo Mello (1983) isso se dá devido a

dois aspectos: um subjetivo e outro objetivo. O primeiro refere-se ao motivo da escolha do curso

de psicologia quando estudante, este motivo refere-se na maioria das vezes como conhecer a si

mesmo, ajudar o outro, ou seja, um motivo individual. A clínica, segundo a autora, é a

modalidade de atuação que melhor reflete essa relação interindividual. O outro se refere à

formação, ou seja, quando a autora aponta o privilégio da formação para as atividades clínicas,

pautadas em teorias individualistas, ela completa dizendo que o impacto disso é a produção dos

estudantes em psicólogos clínicos. Nas palavras da autora:

O resultado mais aparente, desse modo de pensar a Psicologia e suas aplicações, é que os cursos ganharam

uma unidimensionalidade compacta, de maneira que não apenas formam psicólogos clínicos, mas

transformam os alunos, graças ao conteúdo predominante das disciplinas, em psicólogos clínicos. (Mello,

1983, pp. 60).

Uma comprovação de tal fato é demonstrada por Gomide (1988) quando, ao pesquisar

sobre a formação profissional em psicologia e suas deficiências, mostra que 66% dos

entrevistados dizem que a área clínica é aquela que foram mais bem preparados durante o

curso de graduação. Por outro lado, os psicólogos pesquisados demonstraram maior

insatisfação com relação aos conhecimentos obtidos acerca do papel social do psicólogo.

Entretanto, esse modelo de formação profissional passa a ser questionado, infelizmente,

não por causa das diversas implicações negativas já mostradas para o prestigio social da

profissão e o caráter excludente e ideológico associado à orientação clínica, mas devido à
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restrição do mercado de trabalho para os psicólogos clínicos que atuam como profissionais

liberais e sua inserção em novos espaços. Para tanto, é muito importante relembrar a crise

econômica vivida pelo Brasil nos anos 80, como já apontado anteriormente, e a inserção do

psicólogo no contexto da saúde pública. Esse talvez tenha sido um dos principais

determinantes do questionamento do modelo tradicional de formação profissional.

A década de 80, caracterizada pela crise econômica que assolou o país, sem dúvida se

faz sentir no mercado de trabalho para a psicologia clínica exercida em consultórios

particulares. A restrição do mercado para esse tipo de atividade já era prevista por pesquisas

anteriores (Mello, 1975; Botomé, 1979; Gomide, 1988) quando apontavam o descompasso

entre o número cada vez mais crescente de psicólogos formados e a oferta de trabalho nesta

profissão. Podemos dizer que a grave crise econômica do país no período da década de 1980

veio a concretizar rapidamente essas projeções. Mas paralelamente, no mesmo período,

várias conquistas são obtidas no campo da saúde pública, como vimos em relação à Reforma

Sanitária e a Reforma Psiquiátrica, o que possibilit am a inserção dos psicólogos em Unidades

Básicas de Saúde e em outros contextos, ampliando assim o mercado de trabalho para o

psicólogo.

A prática profissional do psicólogo, quando se amplia para novos espaços e impõe

inovações quanto à formação profissional, traz consigo também muitos descompassos.

Assim, se coloca uma questão complexa, mas que acreditamos que possa ser muito

proveitosa, tanto para a população mais geral quanto para a própria psicologia enquanto

profissão. As exigências e os desafios colocados à psicologia começam a se delinear mais

claramente e algumas experiências inovadoras já começam a serem vislumbradas. O CFP

realiza então uma pesquisa com o intuito de sistematizar essas experiências em um livro
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(CFP, 1992): Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para a formação, onde

uma das principais questões discutidas diz respeito à formação.

A experiência da inserção dos psicólogos no campo da saúde e especialmente nos

serviços de saúde mental desafia principalmente a psicologia clínica, conforme analisa Lo

Bianco, Bastos, Nunes e Silva (1992). “O eixo que conduz a inserção dos psicólogos nas

ações de saúde é, talvez, o mais importante dentre outros que estão imprimindo mudanças na

atuação do psicólogo clínico” (p. 26). Os autores apontam à ampliação dos espaços de

atuação do psicólogo clínico: hospitais gerais, unidades básicas de saúde e outras instituições

(creches, escolas etc).   O modelo individual em que a psicologia clínica se pautou, até então,

passa a receber críticas, uma vez que tais novos espaços requerem do psicólogo novas

habili dades e conhecimentos. (Lo Bianco & Carneiro, 2003). Os requisitos mais importantes

e tidos como necessários são: a capacidade de atuar em equipes multiprofissionais, a

aproximação com outras áreas do saber – principalmente das ciências sócias, noções de saúde

pública e saúde mental, políticas públicas, além de um conhecimento sólido e consistente

dentro da própria psicologia. (Lo Bianco & cols., 1992). Entretanto, a principal mudança

apontada é o movimento que marca a passagem da psicologia clínica de uma atuação

individual para uma ação cada vez mais ligada à valorização do contexto social. Essa é uma

tendência que se consolida na psicologia clínica:

Dentre as caracterizações que vêm compor o quadro novo quadro das definições das atividades do

psicólogo clínico, chama a atenção, portanto, a valorização de tudo aquilo que diz respeito ao contexto

social no qual o atendimento se desenvolve.  Este contexto é visto como constitutivo do sujeito e não

somente como algo que o influencia. Essa preocupação perpassa a todas as correntes teóricas dentro da

psicologia clínica (Lo Bianco & Carneiro, 2003, p. 106)

Portanto, na verdade, o real descompasso entre a oferta de serviços psicológicos e a

demanda social não se deve exatamente à grande atividade clínica, mas a quase exclusividade
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de uma atividade clínica pautada em um viés individual. Isto significa que a compreensão dos

problemas psicológicos parte de uma perspectiva do indivíduo.

Outras áreas tradicionais da psicologia – Escolar e Organizacional – também se

deparam com novas demandas, novos contextos e impõem desafios à formação profissional.

A psicologia escolar, que nos seus primórdios é influenciada pelo modelo médico e utili za-se

essencialmente da psicometria como forma de atuação, passa a receber críticas a partir de

1970. Maluf (1992) aponta a noção de contexto social como uma das mais importantes na

compreensão dos problemas de aprendizagem. A mesma autora, mais tarde, diz que os novos

psicólogos escolares consideram a cultura, como constitutiva do fenômeno psicológico e

reconhecem a limitação das abordagens individualistas em psicologia e pedagogia e

exploram processos que tentam reduzir um ensino hierárquico. São críticos, inovadores e

criativos.  (Maluf, 2003).

A psicologia Industrial também amplia suas atividades e seus espaços de atuação.

Segundo Zanelli (1992), a própria mudança de denominação, de Psicologia Industrial para

Psicologia Organizacional já demonstra essa nova perspectiva. Para o autor, a atividade do

psicólogo dentro da organização deixa de ser técnica e passa a ser mais estratégica,

preocupando-se com os aspectos macroestruturais como determinantes das ações humanas no

ambiente de trabalho. É assim que se observa, conforme mostra o autor, práticas emergentes

na área, tais como: preparação para aposentadoria, aconselhamento de carreira, programas

com vistas à saúde mental do trabalhador. Enfim, são atividades que diferem do papel

tradicional atribuído ao psicólogo dentro da organização, ou seja, restrito a seleção de

pessoal. Todas essas inovações, segundo o autor, requerem novas habili dades e

conhecimentos do psicólogo como, por exemplo, a capacidade de reflexão, bom
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relacionamento interpessoal e autonomia para a construção de alternativas criativas aos

problemas apresentados.

As práticas emergentes e a ampliação dos espaços de atuação do psicólogo nas áreas

tradicionais da psicologia e o surgimento de novas áreas de atuação, ao exigirem novos

conhecimentos e habili dades do profissional, colocam em evidência, principalmente, a

insuficiência da formação. A orientação essencialmente estreita, clínica e individualista dos

cursos, mostra - se defasada quando confrontada com demandas emergentes em todas as

áreas. Desse modo, podemos apontar, sinteticamente, os desafios apresentados à formação

profissional quando os contextos de atuação do psicólogo se ampliam:

 - Valorização do contexto social: Esse é um movimento que marca especialmente a

área clínica conforme apontado. (Lo Bianco & cols. 1992; Lo Bianco & Carneiro, 2003).

Estas autoras apontam que o contexto social não deve ser visto apenas como algo que

influencia o sujeito, mas como parte constitutiva. Esse movimento de análise de questões

mais amplas é apontado também como uma necessidade na área da Psicologia escolar

(Maluf, 1992; Maluf, 2003) quando a autora assinala a cultura como importante componente

nas situações de problemas de aprendizagem, evitando a carga excessiva de patologização

desse fenômeno. A Psicologia organizacional não deixa de compartilhar a mesma opinião

(Zanelli , 1992; Bastos, 2003). Essa concepção se resume na perspectiva de Bastos e Acchar

(1992) quando discutem a dinâmica da formação profissional face às novas exigências. Os

autores propõem novos eixos para os quais a formação profissional do psicólogo deve

caminhar. O primeiro deles refere à concepção sobre o fenômeno psicológico. Este deixa de

ser centrado no plano individual (indivíduo a-histórico, isolado em seu contexto social) e

passa a uma concepção do indivíduo visto em sua interdependência com o contexto sócio-

cultural.
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 - Conhecimento multidisciplinar: A aproximação com outras áreas do saber é apontada

como uma condição essencial para a atuação profissional do psicólogo tendo em vista a

complexidade dos fenômenos a ele apresentados (Bastos & Acchar, 1992). Além disso, a

crescente institucionalização do trabalho do psicólogo exige o contato com outros

profissionais e com outras áreas do saber. É desse modo que a área clínica, dada sua inserção

na saúde pública em equipes multiprofissionais, impõe essa exigência ao psicólogo. O

trabalho em organizações e em instituições de modo geral requer tal aproximação. (Zanelli ,

1992). Além disso, o surgimento de outras áreas de atuação da psicologia como a psicologia

do esporte e a psicologia jurídica (Bomfim, 1994) em nossa opinião, são aquelas que melhor

evidenciam essa necessidade.

- A relação entre teoria e prática: muitas dificuldades giram em torno dessa questão no

que se refere à formação profissional. Mello (1983) já apontava muitas vezes a orientação

essencialmente teórica dos cursos superiores no Brasil e nos lembra a questão da área da

psicologia escolar, ou seja, a intenção clara dos cursos de psicologia em não formar

psicólogos escolares e sim psicólogos educacionais. Entretanto, a autora aponta que nem

mesmo o papel de formação científica, o qual a universidade brasileira se propôs a realizar,

foi possível de se concretizar. Ainda falando da psicologia escolar, Maluf (1992; 2003)

aponta os problemas e confusões causadas nas escolas quando os psicólogos abusavam dos

testes e da psicometria. Zanelli (1992) assinala a inadequação dos estágios na área da

psicologia organizacional, quando na verdade privilegiam uma demanda da instituição e

muitas vezes se pautam em diagnósticos anteriores. O pano de fundo destas questões reside

em parte, na relação entre teoria e prática na formação profissional. Para Duran (1992) esse é

um falso dilema que se coloca na formação profissional, pois não se trata de discutir, se deve

privilegiar uma formação teórica ou prática, ou científica ou profissionalizante, mas deve - se



26

dar oportunidades para o aluno aprender a problematizar situações. Para tanto é

imprescindível tanto à ciência quanto à técnica.

- Produção e valorização do conhecimento gerado em nossa realidade: Esse é um

aspecto apontado principalmente por Bastos (2003) quando se refere à área organizacional,

mas é uma questão que se estende também às outras áreas conforme apontado por Maluf

(2003) e Lo Bianco e Carneiro (2003). Para Bastos, a área organizacional enfrenta o

problema de falta de produção dentro da psicologia no que se refere às questões do trabalho e

das organizações. Isso tem uma implicação muito importante na medida em que muitos

profissionais da área são levados a importar modismos estrangeiros, numa aceitação a-crítica

destas produções. O autor enfatiza a necessidade de produzir conhecimentos adequados à

nossa realidade, pautados em nossos problemas para uma contraposição rica com os saberes

produzidos em outras realidades.

- Atividade de pesquisa como requisito indispensável à formação: A necessidade de

formar alunos como pesquisadores está aliada às outras duas questões tratadas por nós

anteriormente e também se mostra como uma necessidade em todas as áreas apontadas.

- Necessidade de uma formação sólida e consistente em psicologia, ou seja, formação

generalista: Este é um aspecto discutido por diversos autores (Duran, 1992; Lo Bianco &

Carneiro, 2003). Cada vez mais se necessita de um profissional generalista para atuar na

diversidade de contextos apresentados como possibili dade de atuação do psicólogo. A

institucionalização do trabalho desse profissional e a aproximação com outros profissionais e

outras áreas do saber necessitam de um profissional generalista, que possa responder de

modo adequado aos problemas complexos com os quais lida nos dias atuais. A questão da

formação profissional se completa com alguns outros aspectos apontados por Duran (1992)
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como a condição de trabalhador assalariado e o desenvolvimento do compromisso ético do

psicólogo com o seu trabalho e com a transformação social.

2.3. AS PRÁTICAS DO PSICÓLOGO NA SAÚDE PÚBLICA: FORMAÇÃO X

DEMANDA.

Conforme apontamos anteriormente a inserção do psicólogo na área da saúde pública é

um dos principais fatores que desafiam a formação profissional e traz novas exigências à

formação profissional do psicólogo. A atuação do psicólogo na saúde pública passa a

configurar um quadro complexo conforme aponta Yamamoto (2000) marcado por confusões

e críticas. Vejamos então quais as principais dificuldades enfrentadas pelo psicólogo nesse

setor e os desafios que ainda precisam ser vencidos.

O novo mercado de trabalho que se abre ao psicólogo e sua inserção, não garantem uma

nova prática desta profissão articulada com as especificidades desse setor. A relação entre

psicologia e saúde pública, apesar de recente, já é objeto de várias pesquisas (Boarini, 1996;

Seidl & Costa Junior, 1999; Carvalho & Yamamoto, 1999; Dimestein, 1998, Batista, 2000).

Estas pesquisas enfocam principalmente a atuação dos psicólogos na atenção primária à

saúde e revelam as muitas dificuldades enfrentadas por esse profissional.

Tais pesquisas apontam que a atividade do psicólogo nesse setor se restringe a uma

reprodução do modelo clínico tradicional. Sem dúvida, há um descompasso entre o psicólogo

(sua formação e suas práticas) e as exigências do serviço público de saúde. Em nosso caso,

estamos falando do trabalho do psicólogo na atenção primária. Boarini (1996) aponta que a

atividade do psicólogo nesse setor necessita de uma definição: “ ... é possível afirmar, sem

risco de errar, que a intervenção do psicólogo no nível primário da saúde publica, ainda,

busca uma definição” (p.104-105).
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Silva (1992) aponta que a proposta do SUS de integralidade na atenção à saúde, traz a

necessidade de contratação de outros profissionais, dentre eles o psicólogo. Nesse sentido

espera-se que ele possa contribuir para a efetivação dessa proposta. Entretanto a nível prático,

segundo a autora, pode-se dizer que o psicólogo pouco tem contribuído nesse sentido.

Observa-se que o psicólogo não está preparado para enfrentar as dificuldades e os desafios

colocados pela saúde pública. Na opinião de Luzio (1988), na prática, os psicólogos

continuavam realizando psicoterapias, avaliação psicológica, encaminhamentos para classes

especiais, hospitais psiquiátricos etc. Esta autora assinala que os psicólogos encontravam-se

fora do mercado de trabalho e despreparados para atuar em outros contextos.

A questão da formação profissional do psicólogo é algo que se coloca em primeiro

lugar quando se discute a relação da psicologia com a saúde pública e que perpassa a maioria

dos problemas enfrentados pelo psicólogo nesse setor. A atividade clínica, privilegiada pelos

psicólogos nas UBSs, advém de sua preparação profissional oferecida pelos cursos de

psicologia que enfatiza a formação clínica tradicional, pautada no indivíduo. Silva (1992)

aponta que ocorre uma reatroalimentação no que se refere à perspectiva do estudante ao

entrar na universidade e a formação profissional oferecida. Segundo ela:

...a imagem social mais conhecida a respeito do psicólogo é a do clínico especializado – os alunos

procuram a graduação já buscando realizar esta imagem – o curso tende a responder esses anseios

fornecendo mais possibili dades de formação dentro desse modelo – retroalimentando, portanto, a imagem

social do clínico, mais conhecida pelo aluno e pela sociedade (p.29).

Boarini (1996) também aponta a questão da formação profissional como um dos fatores

responsáveis pelos desencontros entre as práticas psicológicas e a saúde pública. Segundo

ela, os profissionais atuantes no setor primário se queixam de uma formação fragmentada e

que transmitem uma visão de mundo eliti sta.
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Assim, o profissional queixa-se da fragmentação dos conhecimentos que lhe foram transmitidos, da visão

de mundo eliti sta que prepara para o trabalho no consultório, o que reconhecem atender o ideal de

profissional li beral do aluno, a inexperiência e/ou visão acadêmica do professor e outras avaliações que

vão delineando o divórcio entre o mercado de trabalho e o que se aprende na universidade (p. 127).

Segundo pesquisa de Leite (1997) com psicólogos de rede pública do Rio de Janeiro,

em sua maioria, lotados em unidades hospitalares, verificou-se a predominância de atividades

clínicas e individuais pautadas em um modelo de formação psicanalítico. A autora constatou

também que há um interesse significativo desses profissionais em especializações neste

modelo teórico. Segundo ela, isso ocorre, pois a maioria dos psicólogos entrevistados possui

atividades paralelas em clínicas particulares. Para a autora, o trabalho institucional não

permite uma verdadeira prática psicanalítica, o que por um lado acaba banalizando a prática

psicanalítica e por outro, dificultando um trabalho mais efetivo dentro de instituições. Na

pesquisa de Seidl e Júnior (1999) os autores concluíram, dentre outros fatores, que a

dificuldade do psicólogo em ultrapassar um modelo clínico de atuação tem a ver com o fato

de que a maioria deles possui experiência prévia como psicólogos clínicos ou possuem

atividades paralelas em clínicas particulares.

Nesse sentido, Silva (1992) fala de “práticas descontextualizadas” na saúde pública, ou

seja, práticas que não levam em conta as singularidades presentes no nível da saúde pública.

Segundo a autora, a atuação do psicólogo somente no atendimento clínico individual, para o

qual ele está efetivamente preparado, deixa de lado ações integradas com a equipe de saúde.

Além disso, desconfigura-se a perspectiva de atenção à saúde no setor primário tendo em

vista que as atividades previstas para esse setor incluem a prevenção e promoção de saúde.

Outro aspecto que diz respeito às singularidades da saúde pública se refere à demanda

que procura a UBS e que se apresenta como outra dificuldade para o psicólogo. A população

usuária das Unidades Básicas de Saúde é uma população de baixa renda e verifica-se o
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despreparo do psicólogo para atuar com o usuário. Aqui, mais uma vez a questão da

formação profissional está presente. Silva (1992) aponta que a formação do profissional de

psicologia, além de estar voltada para o modelo clínico tradicional, está voltada a uma

determinada população, a classe média. Desse modo, os valores, atitudes e comportamentos

dessa classe social tornam-se universais.

As propostas clínicas de trabalho, derivadas do modelo tradicional, têm sido direcionadas para o

exercício autônomo da profissão. Estas foram e, continuam sendo, direcionadas aos padrões da classe

média, que tem servido de base para a padronização de seus instrumentos, métodos e técnicas, linguagem

e valores em geral (p.32).

Nesse sentido, Bezerra (1987) diz que os procedimentos e técnicas tradicionais e em

geral eficazes fracassam com essa clientela. Esse fato leva muitos profissionais a

encontrarem a explicação desse fracasso na condição de pobreza da população e na sua

incapacidade de compreender o que é uma psicoterapia. Aqui podemos observar a presença

do viés individual na compreensão dos profissionais. Desse modo, Pereira (1993) nos aponta

algumas das queixas freqüentes entre os profissionais que atuam em centros de saúde mental:

“meu referencial teórico não bate com o dele; sua queixa é sempre neuro-anatômica: doença

dos nervos, cabeça quente, sangue ruim, etc; eles querem é um psiquiatra e não um

psicólogo” (p.102).

Diante dessas queixas, além da preparação profissional do psicólogo para atuar com o

cliente da classe média, Bezerra (1987) faz algumas outras considerações. Segundo ele, a

própria psicologia enquanto ciência apresenta alguns limites uma vez que as teorias do

psiquismo tomam o ser humano como um sujeito universal e se esquecem de seus

determinantes históricos e sociais. O autor nos lembra que a demanda da UBS é um produto

social, advinda de privações materiais e dos processos de alienação gerados pelo sistema
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capitalista. Isso sem dúvida tem um impacto em seus valores e suas representações. Para o

autor:

Quando estamos diante de uma sociedade como a brasileira parece escapar à observação o fato de que

existem verdadeiras fronteiras culturais que percorrem todo o conjunto social demarcando modelos

culturais e visões de mundo que apresentam entre si diferenças de uma profundidade muito maior do que

possa parecer a um olhar mais desavisado (p.140-141).

Para Dimenstein (1998), o trabalho psicológico fracassa com a população de baixa

renda quando o psicólogo pressupõe que seu cliente compartilha de seus valores, opiniões e

de sua visão de mundo. Portanto, há diferenças marcantes entre o que seja saúde e doença

entre o terapeuta e o cliente da UBS. Bezerra (1987) aponta que na população de baixa renda,

o corpo é o principal meio de se manifestar a doença tendo em vista que este assume uma

importância significativa, dado sua condição de único meio de trabalho e de manter a

sobrevivência. Segundo Orsatti (1989), o usuário da UBS, quando procura o psicólogo, ao

falar de coisas concretas, não espera respostas abstratas ou interpretativas, mas sim, um modo

de aliviar seu sofrimento. Assim, começam a se delinear a distância entre os dois.

Desse modo, podemos dizer que o psicólogo não está preparado, e nem mesmo algumas

teorias da própria psicologia, para dar conta de uma demanda singular, que tem em seu

psiquismo as marcas das diferenças de classe presente em nossa sociedade.

2.4. ATUAÇÃO EM EQUIPE E COMO PROFISSIONAL ASSALARIADO

O trabalho em equipe é algo enfatizado pelas políticas públicas de saúde,

principalmente no que se refere à saúde mental. Esse fato se apresenta como um dos grandes

desafios para o psicólogo, preparado para atuar como profissional li beral.

A inserção de outros profissionais na área da atenção primária traz a perspectiva de

atuação em equipes, dadas às complexidades dos fenômenos encontrados. Segundo Lo
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Bianco (& cols. 1994), a saída dos psicólogos dos consultórios particulares fazem com que

eles se deparem com a necessidade de trabalharem juntos e se coloca o desafio da integração

dos múltiplos olhares sobre o mesmo fenômeno.

Para autores como Pereira (1993) e Goulart (1993), a dificuldade de inserção do

psicólogo em equipes multiprofissionais decorre de uma concepção rígida e individualista

sobre o conhecimento psicológico. Estes autores apontam que o psicólogo considera que não

pode compartilhar informações devido à norma do sigilo. Além disso, considera que somente

ele possui a capacidade de apreensão do conhecimento psicológico. Dessa forma, além de

uma ausência de controle sobre o tratamento, essa atitude acaba isolando o profissional da

psicologia. Mais uma vez, o perfil de profissional li beral e autônomo para o qual o psicólogo

é preparado e no qual a maioria possui experiência prévia, acaba por dificultar em mais um

aspecto seu trabalho nas UBSs.

Todo esse contexto acaba resultando em isolamento do trabalho de saúde mental, o que é reforçado pela

própria equipe, na medida em que tem uma perspectiva de ação pautada nos moldes dos consultórios

privados, que destoam do lugar institucional, já tão esteriotipado e burocratizado ao qual passam a

pertencer (Goulart, 1993, p.55).

Além disso, na prática da atenção à saúde mental, a formação de equipes específicas

para essa área, não foi efetivada. Segundo Luzio (1998) “A maioria dos municípios procurou

equacionar o atendimento de sua demanda na saúde mental contratando apenas o profissional

de psicologia e em número reduzido” (p.119).

Além do desafio de atuar em equipes multiprofissionais, a saída dos consultórios

particulares também implicou na inserção do psicólogo em outra categoria profissional, ou

seja, o psicólogo deixa de ser um profissional li beral e passa a se inserir na categoria de

trabalhador assalariado. Isso traz algumas conseqüências que iremos discutir a seguir.
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A institucionalização do trabalho do psicólogo mudou a configuração de sua categoria

trabalhista. O psicólogo passou a ser um trabalhador assalariado de uma instituição pública.

Duran (1994) ao discutir as implicações da inserção do psicólogo em novos contextos de

trabalho para sua formação profissional, aponta essa questão. Para o autor, esse novo fato

deveria ser levado em consideração nas organizações e definições curriculares. Segundo ele:

Em conseqüência, o sonho do profissional li beral deveria ser colocado como secundário. A realidade,

hoje, é de assalariamento e esta constatação deveria nos levar a um questionamento de modelos e práticas

de formação. Estamos muito impregnados de um entendimento preconceituoso segundo o qual o trabalho

em situação institucional é um aligeiramento profissional (p.280).

Neste trecho, o autor ainda aponta uma outra questão, que é essencial a nosso ver: a

concepção de desquali ficação do trabalho institucional e assalariado. Essa concepção possui

relação com o modo de atuar do psicólogo nas UBS. É assim que se vê configurar nos

psicólogos um sentimento de que o trabalho da UBS é um “bico” ou uma opção para os

recém-formados (Boarini, 1996).

Esse sentimento de não fazer parte desse serviço, leva o psicólogo a não se

comprometer com a busca de formas alternativas de trabalho que sejam realmente

satisfatórias e eficazes para a população usuária. Leite (1997) refere - se a esse mesmo

fenômeno e o caracteriza como um imobili smo que, segundo ela: “ ...situa-se na propagação

de uma dada subjetividade que se expressa no profissional como falta de vontade ou de

desejo”  (p.39). Dimenstein (1998), ao falar do trabalho dos psicólogos nas UBSs, se refere à

esta questão dizendo que, um dos níveis que caracteriza a prática dos psicólogos na saúde

pública é a lei do "menor esforço possível", o que leva a um descomprometimento com

práticas mais solidárias e que se dão em um projeto de saúde mais amplo, que inclua a

perspectiva da cidadania. Nesse sentido, a reflexão sobre a atitude dos profissionais

envolvidos com a saúde pública é indispensável.
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Gallo e Nascimento (1989) discutem a necessidade do desenvolvimento do componente

ético para a efetiva consolidação na prática da proposta da Reforma Sanitária. Para estes

autores, a dimensão ética situa-se na atitude do homem em relação ao mundo e nesse caso,

dos profissionais da saúde em relação ao seu mundo de trabalho. Segundo estes autores:

Para além das boas condições de trabalho e remuneração para os profissionais de saúde, o movimento

pela Reforma Sanitária deve travar uma das batalhas mais difíceis e prolongadas, a saber, a de convencê-

los de que um Sistema Nacional de Saúde de novo tipo, descentralizado, mas integrado, é o seu sistema

de saúde, e que, portanto, eles têm responsabili dade sobre os destinos de tal sistema. No Brasil , de forma

geral, os funcionários das instituições públicas (...) não se sentem parte integrante das mesmas, e,

portanto, não apresentam qualquer interesse em seu bom funcionamento (p.94-95).

Os autores apontam que o universo de cada profissão possui uma estreita relação com a

atitude do profissional possuem acerca de sua profissão. A vertente ideológica da profissão

liberal foi a dominante entre os profissionais de saúde, e neste caso, como sabemos, podemos

incluir o psicólogo. Segundo os autores, outra corrente ideológica dentre os trabalhadores da

saúde é a corrente trabalhista que luta em defesa dos trabalhadores assalariados. Escorel

(1988) aponta que o movimento da Reforma Sanitária coloca o assalariamento como

elemento de aproximação entre os trabalhadores de saúde e seus usuários, na tentativa de

união desses dois setores na luta pela democratização da saúde. Desse modo assinala que

profissionais e população possuem interesses em comum e, portanto, as relações entre eles

não pode legitimar modos de dominação e exclusão.

No caso do psicólogo, sabemos que sua história é marcada pela inserção da psicologia

no mercado de trabalho como uma profissão liberal. Isso se faz presente na identidade do

psicólogo.

Todas essas discussões mostram o quanto a formação profissional e a atuação do

psicólogo em novos contextos estão em descompasso. Uma das dificuldades apontadas



35

refere-se à orientação clínica e individual que marca a formação desse profissional. Isso,

por sua vez, aponta para a necessidade de compreensão dos determinantes histórico-

sociais nos trabalhos do psicólogo em novos contextos de atuação.
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CAPÍTULO III

DIMENSÕES HISTÓRICO-SOCIAIS DAS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM

SAÚDE PÚBLICA

A necessidade da apreensão dos aspectos históricos e sociais no trabalho em saúde

pública é algo demonstrado nas diversas pesquisas que tratam da relação entre psicologia e

saúde, especialmente onde o objeto de estudo é a atenção primária à saúde. Entretanto, essa

apreensão do social não faz parte somente da necessidade dos trabalhos da psicologia na

saúde publica, essa característica se constitui em uma tendência que marca as práticas

emergentes dentro da psicologia e que possui implicações para a formação. Nesse sentido,

um dos eixos para o qual a psicologia deve orientar sua formação, segundo Bastos e Achcar

(1994) é acerca da compreensão do fenômeno psicológico. Este, de uma visão individual,

deve passar a ser visto em sua interdependência com seu contexto sócio-cultural. Nesta

mesma pesquisa, as novas tendências para a formação em psicologia, conforme

demonstradas, são conseqüências, em grande parte, das exigências colocadas pela entrada do

psicólogo nos serviços de públicos de saúde. Lo Bianco (& cols., 1994), sugerem que o

conceito de clínica deve ser ampliado, situando-o em sua interface com o social.

Neste mesmo caminho, Spink (1992), ao discutir a psicologia da saúde como um novo

campo do saber aponta a necessidade da superação dos enfoques individuais e a necessidade

de se analisar a saúde como um “processo histórico e multideterminado” (p.21).

Além desses autores, Saforcada (2001) quando discute a questão da saúde na América

Latina, se pergunta sobre as principais abordagens que a psicologia necessita para enfrentar

uma condição de saúde definida como negativa e dominada por um mercado da enfermidade.

O autor aponta para a importância de abordagens que possam trabalhar no sentido de
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promover as potencialidades de saúde da população e diz: “El soporte teórico y técnico

fundamental de este tipo de práticas es psicossocial y, em especial, psicologógico

comunitário” (p.170).

Sendo assim, pretendemos a seguir discutir as possibili dades que os saberes teórico-

metodológicos da Psicologia Social Comunitária podem contribuir para a atuação do

psicólogo na atenção primária à saúde, em seu trabalho nas UBSs de modo que se possa

construir uma prática alternativa que seja capaz de lançar luz aos muitos problemas

enfrentados pelo psicólogo nesse novo espaço de atuação.

3.1. A CONSTRUÇÃO DA PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA

Como vimos, são vários os trabalhos que apontam para a necessidade da incorporação

dos aspectos sociais e históricos nos trabalhos da psicologia na saúde pública. Entretanto,

acreditamos que seja importante situar nossa perspectiva adotada neste trabalho, mostrando o

que é a Psicologia Social Comunitária, quais suas especificidades e suas diferenciações, no

sentido de poder definir que “social” e que “comunitário” estamos nos referindo.

Portanto, ao longo dessa exposição vamos apontando como surgiu a Psicologia Social

Comunitária e como ela se diferencia de outras práticas comunitárias e também pretendemos

apontar de que modo pode haver uma possível aproximação entre a Psicologia Social

Comunitária e o trabalho dos psicólogos nas UBSs.

A Psicologia Social Comunitária no Brasil começa a se construir a partir crise da

psicologia social e está aliada à chamada psicologia Latino-Americana e o desenvolvimento

de trabalhos comunitários no país. Na América Latina, a partir dos anos 60 inicia-se a

constituição de uma nova perspectiva dentro da Psicologia Social, ou seja, a Psicologia

Social Latino-Americana. Essa nova tendência surge devido à insatisfação de alguns
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profissionais da psicologia acerca da insuficiência de respostas ao contexto latino-americano

provenientes da orientação tradicional em psicologia. Segundo Montero (1994), a psicologia,

dominada pelo paradigma tradicional das ciências naturais, é insuficiente para dar respostas

ao modo como se apresenta os problemas na América Latina, isto é, fome, miséria,

subdesenvolvimento etc. Esse questionamento também é apontado por Lane (1984) quando

situa a Psicologia Social em um momento de “crise” .

Estes fatos levam alguns teóricos a pensarem em uma nova perspectiva dentro da

Psicologia Social que possa ser mais condizente com aquilo que demanda a América Latina.

Isso, por sua vez, supõe uma nova orientação paradigmática, onde se possa construir um

conhecimento próprio, advindo da própria América Latina e que reconheça suas

especificidades e seja um referencial crítico aos conhecimentos importados.

Desse modo, Montero (1994) assinala que teóricos latino-americanos concordaram no

caráter pobre e limitado da Psicologia Social de então. A proposta foi de uma psicologia

social histórica, que adotasse os referenciais históricos como principal fundamento. Desse

modo, Lane (1984) situa a nova perspectiva da Psicologia Social:

É dentro do materialismo histórico e da lógica dialética que vamos encontrar os pressupostos

epistemológicos para a reconstrução de um conhecimento que atenda à realidade social e ao cotidiano de

cada indivíduo e que permita uma intervenção efetiva na rede de relações sociais que define cada

individuo – objeto da psicologia social (p.15-16).

Dessa maneira, a nova Psicologia Social apropria-se do materialismo histórico, e o

homem é tomado como um produto de sua história e de suas condições sociais. Além de ser

produto de seu meio, o homem também é visto como produtor dado seu caráter de

transformador.

Em relação às práticas comunitárias no Brasil , elas iniciam a partir dos anos 60, com as

primeiras turmas de psicólogos formados. Segundo Freitas (2001) o trabalho desses
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profissionais em contextos comunitários nos nas décadas de 60 e 70 aconteciam também “ ...

como uma resposta à grande insatisfação para com os modelos teórico-metodológicos

tradicionais, que adotavam pressupostos a-históricos e psicologizantes a respeito das relações

e fenômenos psicológicos” (p.77).

Freitas (1996a), diz que nos anos 60 as práticas da psicologia social estavam voltadas

para o objetivo de aproximar-se da grande maioria da população brasileira, ou seja, o que se

pretendia era tornar a psicologia uma profissão menos eliti sta. Já nos anos 70 as práticas

sociais, além de se aproximarem da maioria da população, estavam comprometidas com a

mudança das condições de vida da população menos favorecida.

Entretanto, a autora aponta que, ao longo de sua história no Brasil , as práticas

comunitárias foram adquirindo outros significados. Nos anos 80, ocorre uma ampliação dos

trabalhos comunitários e estes passam a serem institucionalizados uma vez que o psicólogo

começa a trabalhar em diversos locais como unidades de saúde, órgãos de bem-estar social

etc. Esse período nos interessa particularmente, pois é quando a área da saúde pública se abre

ao psicólogo.

Nos anos 90, as práticas comunitárias se ampliam ainda mais com a criação de ONGs e

o Terceiro Setor (Freitas 2001). Por outro lado, segundo a autora, esse vasto interesse por

trabalhos comunitários traz uma confusão no entendimento e no desenvolvimento desses

trabalhos. Segundo ela, os trabalhos em comunidades são desenvolvidos a partir de uma

variedade de referenciais teórico-metodológicos com inúmeras diferenças entre si e são

conhecidos com a mesma denominação de psicologia comunitária. Para a autora, os trabalhos

recentes desenvolvidos em comunidade são muito diferentes daqueles desenvolvidos pelos

psicólogos nas décadas de 60 e 70. Os trabalhos atuais em comunidade, são trabalhos

pontuais e curativos, revelando uma fragmentação da realidade onde se perde de vista o
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aspecto da totalidade histórica do fenômeno e não leva em conta a mobili zação da população

para uma transformação das suas reais condições de vida. É a chamada Psicologia da

Comunidade, denominação proposta por Freitas (1996a) para caracterizar tais práticas

diferentes entre si, mas que recebem a mesma denominação. Para a autora, é necessário que

se adote uma outra denominação que diferencie as práticas da psicologia pautada na

perspectiva latino-americana uma vez que esta vertente toma o homem como produto e

produtor de seu meio, diferente das noções assistencialistas importadas dos EUA. Nesse

sentido, a autora fala da Psicologia Social Comunitária, que na prática “....utili za-se do

enquadre teórico da psicologia social, privilegiando o trabalho com grupos, colaborando para

a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e individual

orientadas por preceitos eticamente humanos” (p.73).

A importância dessa diferenciação também é apontada por Campos (1996) que toma a

perspectiva da mudança social como principal característica de diferenciação e de definição

da Psicologia Social Comunitária:

Mudança social é o ponto que marca profunda diferença entre essas duas vertentes da psicologia

comunitária, do ponto de vista epistemológico, político e ideológico. Na psicologia comunitária norte-

americana a concepção de mudança está acoplada à modernização dos setores atrasados e pobres,

visando sua adaptação ao capitalismo avançado e na psicologia comunitária latino-americana, a mudança

é concebida como transformação de uma sociedade exploradora e, portanto, como fonte de revolução

socialista ou cidadã (p. 46- 47).

Consideramos importantes essas diferenciações, pois, toda a confusão de termos e a

variedade de práticas, ocorrem no momento em que o psicólogo está entrando no espaço da

saúde pública, espaço este conquistado após muitas lutas e referendado pelos ideais do

Movimento de Reforma Sanitária e de Reforma Psiquiátrica, que por sua vez, estão pautados

em propostas de uma saúde vista como exercícios dos direitos de cidadania.
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Além disso, a entrada do psicólogo na saúde pública é importante também dentro da

história da psicologia social comunitária uma vez que, por um lado, permite a atividade da

psicologia social de forma institucionalizada uma vez que estas atividades vinham sendo

desenvolvidas de maneira clandestina e voluntária (Freitas, 1996a). Por outro lado, traz

também uma confusão de termos e pressupostos, pois incluem, sob uma mesma

denominação, uma variedade de práticas diferentes.

Na verdade, o trabalho dos psicólogos em saúde pública encontra-se baseado em uma

formação eliti sta, tradicional e individual, o que é somente reproduzido em um contexto em

se aproxima de uma população menos favorecida, conforme as pesquisas nos mostraram.

Somente este fato não lhe autoriza à definição de seus trabalhos como comunitários uma vez

que a apreensão do fenômeno psicológico continua se dando de modo tradicional. Freitas

(1998), ao se referir a esse conjunto indiferenciado de práticas comunitárias, nos pergunta até

que ponto as práticas em comunidade são de fato inovadoras ou simplesmente uma

reprodução daquilo que já se faz nos consultórios particulares:

Na verdade, a questão, aqui colocada, é em que medida tais práticas, dessa chamada psicologia

comunitária, constitui-se na realidade, como práticas ou intervenções inovadoras, criativas e

revolucionárias, e não apenas um deslocamento do lugar em que se estabelece a relação da psicologia

com os setores populares (p.84).

3.2. APROXIMAÇÕES COM A SAÚDE PÚBLICA

Atualmente, as políticas de saúde pública fazem referência aos conceitos de

“comunidade”, “participação”, “conscientização”, os quais passam a fazer parte de quase

todas as discussões atuais em saúde pública. Entretanto, não se pode afirmar que estes termos

possuem um entendimento consensual por parte dos profissionais envolvidos com a saúde

pública e dentre eles, o psicólogo. Portanto, acreditamos que a Psicologia Social Comunitária
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tem muito a contribuir não só com a atividade dos psicólogos na saúde pública, mas com

todos os profissionais que atuam neste setor, tendo em vista que possui uma discussão sólida

acerca dos processos de conscientização, participação, comunidade e outras categorias.

Segundo Freitas (1996b), trabalhar com a Psicologia Social Comunitária, é trabalhar

com formas de potencializar a saúde do indivíduo, saúde esta que se relaciona com suas

possibili dades reais de morar, trabalhar, estudar, comer etc. Essa definição está muito

próxima à definição de saúde presente nos ideais do movimento sanitário e que é incorporada

pela constituição federal de 1988. Portanto, é nesse referencial de saúde que os psicólogos da

saúde pública devem se pautar para desenvolver seus trabalhos.

A Psicologia Social Comunitária possui influências da educação e da sociologia.

(Freitas, 1996b). No que se refere à educação, destacam-se os trabalhos de Paulo Freire onde

a educação e a cultura passam a serem entendidas como “ ... veículos através dos quais podem

ser forjados os processos de conscientização” (p.71). Quanto à influência da sociologia,

podemos dizer, segundo a autora referida, que se caracteriza pela crítica ao modelo

positivista nas ciências sociais. As limitações desse modelo de ciência são visíveis na

América Latina, onde os produtos do subdesenvolvimento exigem novas respostas. Nesse

sentido surgem outras formas de métodos e pesquisas em ciências sociais, adquirindo

explicitamente conotações políticas. Destacam-se trabalhos na chamada, investigação-ação-

participante.

Além dessas influências, a autora acima citada, aponta também os paradigmas de três

teóricos latino-americanos: Ignácio Martin-Baró, Maritza Montero e Silvia Lane. Nesta

exposição consideramos importante fazer alusão ao significado atribuído ao “social” definido

por Martín-Baró (1983), na tentativa de especificar como esse termo se aplica na Psicologia

Social Comunitária.
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O autor assinala que a categoria social pode ser entendida de diversas maneiras dentro

de uma análise que se propõe a tratar dessa questão. Entretanto, em sua perspectiva, o social

é tratado a partir das relações estruturais mediante as quais se fundamenta a sociedade.

Portanto, a principal unidade de análise é a classe social onde o pertencimento a uma

determinada classe social define modos de convivência, valores e atitudes. Tais aspectos são

muito diferentes para aqueles que possuem os meios de produção para satisfazer suas

necessidades e para aqueles que dependem exclusivamente de sua força de trabalho. Essa

diferenciação entre burguesia e proletariado supõe interesses antagônicos e assim,

configuram relações sociais diferentes. “Em términos más simples, la classe social afectaría

al individuo en su personalidad y en su medio, en su circunstancia y en la estructura de sus

relaciones sociales” (p.92). Assim, a classe social teria papel determinante na formação

psíquica, através de um processo muito mais profundo do que a simples interiorização de

normas e valores. Para Martin-Baró, a única maneira de abordar o impacto psicológico das

estruturas sociais é através do enfoque dialético, onde se pressupõe que a essência humana

não é herdada geneticamente, mas se dá nas relações estabelecidas pelo indivíduo. Esse

processo, segundo o autor, envolveria: a determinação objetiva do contexto onde o indivíduo

está inserido; a formação histórica das necessidades desse indivíduo, que fazem parte de seu

estilo de vida; uma transmissão ideológica de normas e valores, assumidos psicologicamente,

como atitudes.

Dessa maneira, Martin-Baró pode definir aquilo que chama de “psicologia de classe” ,

isto é, “ ...aquellas formas de pensar, sentir, querer e actuar próprias de los indivíduos que

pertencem a diversas clases sociales históricas” (Martín-Baró, 1983, pp.101). Segundo o

autor, a psicologia de classe pode expressar ou não os interesses de classe social em que

pertence o indivíduo. Nesse sentido o autor aponta que a relação entre o pertencimento



44

objetivo de um indivíduo a uma classe social e a psicologia de classe pode mostrar o grau de

autenticidade ou de alienação de um indivíduo, ou seja, quanto maior a distância entre suas

características psicológicas e as reais necessidades de sua classe, maior o seu nível de

alienação.

Portanto, ao conceito de consciência de classe estão aliados os conceitos de ideologia e

de alienação, fenômenos estes que determinam certas configurações psíquicas e

comportamentais. Segundo o autor, é muito comum que se encontre como psicologia de

classe a adoção de valores de uma classe dominante fazendo parte dos valores e concepções

da classe dominada. Isso leva a admiração e identificação com aquilo que faz parte da classe

dominante e uma desvalorização do que é próprio, gerando sentimentos de desvalorização,

impotência e menos-valia (Martin-Baró, 1983 p.104).

Além disso, consideramos importante destacar a opinião de Martín-Baró (1997) acerca

da função da psicologia a partir de sua posição política e teórica. Para ele, a psicologia deve

assumir explicitamente a função de conscientização como forma de atuação. Para o autor a

conscientização está na área da psicologia e não se reduz a um saber formalizado sobre a

consciência, mas um saber que parte do terreno cotidiano onde os processos sociais

encontram-se naturalizados e mediatizados pela ideologia. Portanto, a consciência é um

fenômeno psicossocial e deve ser apreendido como tal de modo que o individuo possa

caminhar no sentido da libertação.

Para o autor, baseando-se nos pressupostos de Paulo Freire, a conscientização é uma

forma libertação do indivíduo e recuperação de sua dignidade. A conscientização deve

caminhar para a construção de uma identidade social onde se pressupõe uma reorganização

dos valores e atitudes dominantes e também uma orientação para satisfação de objetivos

coletivos.
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A partir destas considerações Martín-Baró (1998) aponta os limites da forma de

orientação tradicional que caracteriza a psicologia na América Latina e que, segundo ele, tem

se mostrado a margem das preocupações dos povos latino-americanos. Na opinião do autor,

os principais limites da psicologia latino-americana são a dependência e o consumo de

saberes importados; a orientação positivista, que conduz a análise de dados objetivos e por

fim o enfoque individualista e a-histórico onde o indivíduo é tomado como uma entidade

universal e com um fim em si mesmo. Segundo ele, o psicólogo, principalmente o psicólogo

latino-americano não pode fechar os olhos às condições da maioria da população latina que

vive numa situação de dependência e em um contexto onde seus principais direitos (moradia,

educação, saúde etc) nunca foram respeitados.

O autor aponta que as ações da psicologia devem se pautar na recuperação da memória

histórica, com o objetivo de não naturalização dos processos sociais; valorização dos

aspectos positivos uma vez que o latino valoriza somente as características de seu opressor

desvalorizando a si próprio e por fim, apontar para uma prática comunitária, recuperando a

identidade social como uma forma de enfrentar os desafios, a submissão e lutar por seus

direitos (Martín-Baró, 1998).

Todas essas discussões apontadas pela Psicologia Social Comunitária interessam

diretamente à área da saúde pública, uma vez que estes temas têm presença cada vez mais

freqüente nas discussões sobre saúde pública. Quando Martín-Baró (1998) aponta os limites

da psicologia latino-americana podemos dizer que estes são os mesmos limites com os quais

o psicólogo se defronta em sua atividade nas UBSs de acordo com o que demonstra as

pesquisas. Além disso, estes limites têm a ver com a formação eliti sta e a própria concepção

e, podemos dizer também, eliti stas do profissional da psicologia. A articulação com a

Psicologia Social Comunitária é essencial na medida em que esta perspectiva traz um novo
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referencial teórico-metodológico que pode oferecer respostas aos dilemas com os quais os

psicólogos da saúde pública se defrontam em seu trabalho. Esta interface com a saúde

pública também pode trazer muitas contribuições à própria Psicologia Social Comunitária na

medida em que a UBS é um espaço privilegiado de acesso à comunidade e onde o psicólogo

pode inserir-se de modo institucional.

3.3. PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: CONTRIBUIÇÕES FORMAÇÃO

PROFISSIONAL

Em 2003, quando a psicologia completa 40 anos de regulamentação da profissão, a

Psicologia Social Comunitária, já exercida e construída desde os anos 70 no Brasil e na

América Latina, insere-se, ao lado das outras áreas, como uma forte área de atuação

profissional do psicólogo. A Psicologia Social Comunitária possui uma história quase tão

antiga quanto a história da psicologia enquanto profissão no Brasil . Sua origem está ligada a

trabalhos comunitários desenvolvidos a partir das primeiras turmas de psicólogos formados

em São Paulo (Freitas, 1996a). Entretanto, a prática da psicologia social comunitária levou

muitos anos até ser reconhecida (Sarriera,; Freitas &; Scarparo, 2003). A pesquisa de Gomide

(1988) já apontava alguns psicólogos desenvolvendo trabalhos em Psicologia Comunitária,

mas é só mais recentemente que se consolida de fato como uma área de atuação profissional

da psicologia.

Os trabalhos desenvolvidos com os aportes da Psicologia Social Comunitária estão

associados às práticas alternativas e inovadoras em psicologia, seja pelo fato de se

desenvolver em contextos diferentes dos tradicionais: comunidades, associações de bairro,

ONGs etc, seja pelo compromisso assumido pela transformação social (Freitas, 1998).
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A Psicologia Social Comunitária passou por algumas reformulações, perdeu seu

caráter clandestino e sua quase exclusiva característica de militância. Após inúmeras

discussões sobre sua especificidade, atualmente a Psicologia Social Comunitária possui

elementos sólidos que contribuem para sua consistência.

Ela utili za as categorias psicossociais – consciência, identidade e atividade – provenientes da Psicologia

Social crítica. Realiza suas análises sobre os fenômenos psicológicos que são forjados em um contexto

concreto; objetivando ajudar a construir novas formas de relações humanas ou de resgatá-las naquilo que

elas têm de solidariedade e de preceitos éticos (Freitas, 1994a, p. 207).

Hoje, muitos trabalhos nessa perspectiva já podem ser relatados e, sem dúvida,

trouxeram grandes contribuições teórico-metodológicas para a área. Além disso, o GT

(Grupo de Trabalho) de Psicologia Social Comunitária da ANPEPP realiza discussões e

trabalhos na área, o que contribui para o seu desenvolvimento (Sarriera & cols. 2003). O

grande desafio para a área, segundo os autores, é manter o compromisso de reflexão crítica

que favorecem transformação no cotidiano. Os autores também mostram que Psicologia

Social Comunitária hoje já possui desenvolvido um referencial teórico-metodológico

consistente e que pode oferecer muitas contribuições tanto para a saúde pública quanto para

a psicologia enquanto profissão.

No que se refere à saúde pública, a inserção dos psicólogos em Unidades Básicas de

Saúde, trouxe algumas implicações para a Psicologia Social Comunitária. Em primeiro lugar,

essa ampliação dos espaços de atuação do psicólogo, não só na saúde pública, mas em outros

órgãos de bem-estar social, contribuiu para uma variedade de práticas, com perspectivas

epistemológicas diferentes e que recebiam a mesma denominação, ou seja, a psicologia

comunitária. Foi nesse contexto que Freitas (1996a) propõe a denominação Psicologia Social

Comunitária para se referir a uma prática que possui sua especificidade exatamente pelo

compromisso de transformação social que possui em defesa das classes populares. Por outro
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lado, a inserção dos psicólogos na saúde pública mostrou-se também importante para a área

na medida em que possibilit ou a prática da Psicologia Social Comunitária de modo

institucional, retirando o caráter clandestino que acompanhava esse tipo de trabalho até

então.

Vemos, portanto, que a saúde pública traz uma contribuição muito positiva para a

Psicologia Social Comunitária na medida em que oferece a possibili dade de legitimação de

trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, mas que não encontravam um lugar de

expressão. A saúde pública, especialmente a atenção primária a saúde, é o palco privilegiado

para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde. Entretanto o setor

público de saúde parece não ter sido muito beneficiado pela prática dos psicólogos.

Conforme nos mostra Yamamoto (2000), os psicólogos estão sim exercendo suas

atividades em locais diferenciados um contingente maior da população. Entretanto essa

ampliação não se traduz em novas formas de atuação profissional. “No Rio Grande do Norte,

observamos a presença marcante da psicoterapia como a prática mais usual em locais (novos)

como os equipamentos públicos de saúde e os hospitais, por exemplo”     (p. 226). O autor

aponta um caráter conservador da psicologia, difícil de ser superado na medida em que os

psicólogos se defrontam com novas demandas. Assim, entram em jogo a questão da

identidade profissional do psicólogo e as implicações da marcante orientação clínica

presente. Na medida em que o psicólogo se afasta de seu modelo usual de atuação, o que lhe

confere uma relativa segurança, sua identidade profissional fica ameaçada, ou seja, “ ... cada

vez mais ele se distancia daquelas prerrogativas que definem a autonomia (atual) da

psicologia enquanto profissão e conferem a identidade profissional” (Yamamoto, 2000,

p.228).
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Para o autor, é necessário que a psicologia amplie sua base técnica (e teórica) para que

possa fazer frente às novas exigências impostas. Desenvolver novos instrumentais para

modos mais efetivos de intervenção é uma tarefa que pode fortalecer a identidade

profissional dos psicólogos e fortalecer a psicologia como profissão. É nesse sentido que nos

propomos a apontar as possíveis contribuições dos aportes da Psicologia Social Comunitária

para a atividade dos psicólogos nas Unidades Básicas de Saúde.

A Psicologia Social Comunitária, em sua trajetória, tem o compromisso de

deseliti zação da psicologia, quando atua em contextos diversos, atingindo um maior

número de pessoas. Freitas (2000), ao recuperar a história da Psicologia Social

Comunitária, aponta a preocupação da área em relação à “... construção de espaços

reconhecidos e conseqüentes de discussão se pretende propor alternativas para a

realidade concreta que se apresenta” . (pp. 167).

Além disso, segundo a autora, o caráter inovador da Psicologia Social

Comunitária se dá a partir de seus pressupostos teórico-metodológicos. A autora nos

aponta que a Psicologia Social Comunitária concebe as condições histórico-sociais como

determinantes nas relações entre o homem e a sociedade. (Freitas, 2000).

Nesse sentido, torna-se importante se pensar a relação da prática profissional do

psicólogo em UBSs e as possibili dades de relações com a Psicologia Social Comunitária,

uma vez que as práticas do psicólogo em UBS apontam para a necessidade de um caminho

inovador dentro da profissão.

Através desse regate histórico pudemos observar que a saúde pública é um mercado de

trabalho que se abre ao psicólogo quando este profissional passa a enfrentar uma grave crise

de mercado para sua atividade tradicional, ou seja, a clínica particular. Entretanto, as
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pesquisas mostram que essa nova possibili dade de atuação profissional não vem se

desenvolvendo de forma adequada. São muitas as confusões, críticas e fracassos.

Primeiramente, o psicólogo, em seu trabalho nas UBSs entra em contato com uma

demanda de baixa renda com a qual não está preparado para trabalhar. As tendências de se

tomar o sujeito psicológico como universal decorrente de algumas teorias do psiquismo e

levam os psicólogos a acreditarem que esse tipo de população não é adequada para um

atendimento psicológico, devido às suas diferenças culturais e sociais (Bezerra, 1987). Além

disso, a necessidade de trabalho em equipe e a passagem para uma condição de trabalhador

assalariado são desafios para o psicólogo, haja vista seu preparo ao longo de sua história de

formação para atuar como um profissional li beral autônomo. O trabalho solitário na clínica

particular e as concepções de que é o único a deter os conhecimentos psicológicos, levam

esse profissional à dificuldades específicas em inserir-se nos trabalhos em equipes

multiprofissionais (Goulart, 1993; Pereira, 1993). Além disso, os psicólogos, assim como

outros profissionais liberais, não possuem um reconhecimento de sua condição enquanto

trabalhador assalariado da saúde pública. Este pode ser um dos fatores que não o torna

comprometido com práticas inovadoras na saúde pública (Gallo & Coutinho, 1989).

Por outro lado, Boarini (1995; 1996) e Silva (1992) apontam que o principal fator que

leva a estes descompassos é a formação profissional do psicólogo que prioriza um modelo

clínico tradicional de atuação voltado para a classe média, o consultório particular e o

indivíduo. Enfim, o psicólogo, em sua formação profissional, não está preparado para atuar

em outros contextos e em outros modelos que fogem do padrão tradicional.

Em todas as pesquisas estes autores apontam para a necessidade da apreensão dos

aspectos históricos e sociais nos trabalhos com saúde. Outros, como Spink, (1992) assinalam

a necessidade de se compreender a saúde e a doença como processos multideterminados.
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Saforcada (2001) diz que a psicologia na América Latina necessita de um modelo

comunitário para trabalhar com a saúde de forma a potencializá-la e aponta o referencial

comunitário como o aporte mais adequado. Portanto, gostaríamos de apontar a psicologia

social comunitária como uma construção teórico-metodológica que pode lançar luz a alguns

dos questionamentos e dificuldades impostas às práticas psicológicas no campo da saúde

pública.

3.4 – INSERINDO A PROBLEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO.

Nesse sentido, se coloca a problemática do nosso trabalho. Considerando todas estas

discussões apontadas acima, gostaríamos de saber: Como se caracterizam as práticas

psicológicas nas Unidades Básicas de saúde? Quais as possibili dades de existirem práticas

alternativas ao modelo clínico e tradicional nos trabalhos desenvolvidos por psicólogos nas

UBSs?

Essa problemática nos surgiu a princípio, devido a uma motivação pessoal uma vez que

depois de graduada em psicologia, a pesquisadora foi atuar em uma unidade básica de saúde

e encontrou ali muitos problemas. A visita à literatura sobre o assunto nos trouxe mais

dúvidas e nos fez reconhecer que esse campo de atuação ainda está marcado por muitos

desencontros, assim como pela falta de uma sistematização no que concerne às formas de

realização e ao enfrentamento dos problemas. Tendo em vista essas dificuldades,

consideramos importante o estudo da atuação profissional do psicólogo na atenção básica à

saúde. Além disso, o psicólogo, quando atua nesse nível da saúde pública, desenvolve

trabalhos diretamente com crianças e adolescentes e, também, indiretamente, quando trabalha

com pais.
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Em nossa opinião, a psicologia não está limitada em suas teorias e pode contribuir para

que as práticas do psicólogo, na atenção primária à saúde, possam se desenvolver como

práticas inovadoras e transformadoras de fato.

3.5 – OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA.

3.5.1 – Objetivos gerais:

- Identificar as práticas desenvolvidas por psicólogos nas unidades básicas de saúde;

- Comparar as diferentes visões sobre a atuação nas UBSs e no PSF;

- Identificar possíveis contribuições da formação em psicologia para o trabalho em

Unidades Básicas de Saúde e em políticas de saúde;

- Identificar possíveis articulações entre as práticas desenvolvidas pelos psicólogos nas

UBSs e os referenciais teórico-metodológicos da Psicologia Social Comunitária.

3.5.2 -  Objetivos específicos:

- Descrever a formação e a trajetória dos profissionais de psicologia, assim como as

práticas que desenvolvem nas UBSs;

- Identificar os referenciais teórico-metodológicos em psicologia que estes profissionais

expressam em seus trabalhos;

- Identificar e descrever as dificuldades enfrentadas no trabalho desenvolvido pelo

psicólogo nas UBSs e encaminhamentos tomados;

-  Descrever as características, necessidades e problemas, detectados nos usuários de

saúde na concepção dos psicólogos;

- Identificar o tipo de avaliação que o psicólogo faz sobre o próprio trabalho

desenvolvido na UBS;
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- Descrever o tipo de contato, conhecimento e/ou experiência no desenvolvimento de

trabalhos comunitários ou com aportes da Psicologia Social Comunitária;

- Descrever o significado atribuído pelo psicólogo inserido na UBS, à saúde, aos

trabalhos comunitários e ao papel da psicologia na saúde pública;

- Identificar e descrever as diferentes concepções que os psicólogos têm sobre o PSF,

seu significado e seu papel profissional neste programa;

- Descrever as diferentes concepções do psicólogo acerca de sua condição profissional

como um trabalhador da saúde pública e do setor público.
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4 – CAMINHOS METODOLÓGICOS E PROPOSTA DE ANÁLISE.

A metodologia escolhida para nossa pesquisa segue os pressupostos da pesquisa

qualitativa proposta por Minayo (1998). Essa abordagem de pesquisa, para a autora, é

inerente à investigação social devido às características específicas de seu objeto de estudo, ou

seja, o homem. Minayo (1998) aponta que, na pesquisa social, e, portanto qualitativa, o

sujeito do estudo deve ser apreendido em sua totalidade, o que equivale dizer que este sujeito

é: “ ... gente, em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou

classe com suas crenças valores e significados”  (p.22).

Assim, esse tipo de pesquisa qualitativa, está mais preocupada em, encontrar os

significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações e como esse mundo de concepções e

avaliações encontra-se inserido em uma totalidade histórica e complexa. Desse modo, as

principais especificidades da pesquisa qualitativa estão no fato de que não se pressupõe

neutralidade da pesquisa e do pesquisador. A pesquisa está inserida em um momento

histórico e o pesquisador está imbricado com seu objeto de estudo (Minayo 1998). Além

disso, na pesquisa qualitativa, o objetivo está mais próximo da explicação e reflexão do que

da quantificação uma vez que se pressupõe que o fenômeno social é multideterminado e que

a realidade social não se reduz aos números. Nesse sentido, não há preocupação em

generalizações, mas em tentar aproximar-se da totalidade desse fenômeno.

Os participantes de nossa pesquisa foram os psicólogos da cidade de Maringá que

atuam nas Unidades Básicas de Saúde do Município. A cidade conta com 18 psicólogos

atuando nesse setor. Entrevistamos oito psicólogas considerando os objetivos estabelecidos

assim como as condições de viabili dade para encontros e disponibili dade das entrevistadas,

diante das limitações temporais a que esta pesquisa esteve submetida.
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O instrumento escolhido para coleta de dados foi um roteiro de entrevista semi-

estruturada. Esse foi o instrumento mais adequado devido a caracterização qualitativa do

nosso tipo de trabalho. Além disso, este roteiro de entrevista permitiu encontrar categorias a

posteriori para uma análise mais aprofundada, de acordo com os eixos temáticos derivados

dos objetivos. Segundo Olabuénaga (1999) a entrevista é a ferramenta favorita do

investigador qualitativo, pois é através dela que é possível encontrar os significados,

perspectivas e interpretações do sujeito acerca de seu próprio mundo. Na entrevista semi-

estruturada há um conjunto de perguntas que orientam o pesquisador e proporcionam que o

entrevistado discorra sobre o tema perguntado com liberdade.

A entrevista que foi aplicada encontra-se em anexo (anexo A) e transcorreu

atendendo aos eixos temáticos:

 - Caracterização do profissional que atua na UBS;

 - Práticas e atividades desenvolvidas pelo psicólogo na UBS;

 - Contribuições e lacunas da formação;

 - Dificuldade e soluções encontradas no próprio trabalho;

 - Características do usuário da UBS;

 - Concepções sobre o PSF (Programa Saúde da Família), sobre a atuação em saúde

pública e em clínica particular;

 - Concepções sobre saúde, saúde pública e importância do psicólogo na saúde pública;

 - Significado atribuído aos trabalhos comunitários e experiência no desenvolvimento de

trabalhos comunitários.

Para a coleta de dados, primeiramente, foi feito um contato informal, por telefone,

entre a coordenadora de Saúde Mental do município de Maringá e a orientadora da pesquisa.

Após, foi enviada à Secretaria de Saúde do Município de Maringá um ofício com pedido de
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autorização para a realização da pesquisa, acompanhando o resumo do projeto de pesquisa, o

Termo de Consentimento Informado (que foi entregue às psicólogas) e Parecer do Comitê de

Ética da UFPR, autorizando a realização da pesquisa. A secretaria de Saúde do Município,

depois de analisar os documentos e autorizar a pesquisa, enviou à todas as psicólogas da

rede, um comunicado formal sobre a mesma.

A pesquisadora fez um contato pessoal com dez psicólogas para solicitar a

participação na pesquisa. Destas, uma se recusou a participar e a entrevista com outra

psicóloga não foi possível ser concluída. Sendo assim, foram entrevistadas 8 (oito)

psicólogas que atuam na rede de atenção básica à saúde do município de Maringá-Pr.

As entrevistas foram realizadas nas UBSs sendo gravadas e depois transcritas. Duas

entrevistadas não permitiram a gravação, uma delas disse que “não se sentia a vontade” e a

outra disse que “aparecem todos os atos-falhos na gravação”. (sic). Nestes casos, as

respostas foram anotadas pela pesquisadora durante a entrevista. Antes do início da

entrevista, as participantes foram informadas sobre os objetivos da pesquisa, a utili zação dos

dados, garantia de sigilo através da assinatura do Termo de Consentimento Informado

(anexo B), onde constavam todas essas informações, bem como a autorização para

publicação posterior dos dados.

As entrevistas foram submetidas a uma análise de conteúdo, iniciando-se com

categorias a posteriori, orientadas pelos blocos temáticos derivados dos eixos presentes na

entrevista. A análise dos dados aqui desenvolvida segue os pressupostos do modelo de

análise proposto por Freitas (1994a).

Os dados coletados através de entrevista foram transcritos posteriormente. Após

leitura exaustiva do material, os dados foram organizados em discursos-síntese e distribuídos

em quadros. Estes quadros foram organizados da seguinte maneira: no eixo vertical foram
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colocados os sujeitos da pesquisa e no eixo horizontal encontravam-se as perguntas do roteiro

de entrevistas. Os dicurso sínteses, ficaram distribuídos no quadro.

Após essa primeira sistematização dos dados, ocorreu a identificação de respostas

semelhantes que foram agrupadas e destacadas algumas falas das entrevistadas que pudessem

exempli ficar a opinião das entrevistadas.

Em seguida foram montadas algumas tabelas que apresentam o cruzamento de dados.

Estas tabelas (que constam na sessão “Resultados”) possuem dupla entrada onde, no eixo

vertical encontram-se as respostas das participantes em relação a uma categoria de análise e

no eixo horizontal estão as respostas das participantes em relação a outra categoria de análise.

As participantes distribuem-se nas caselas da tabela, onde há o cruzamento dos dados. Após,

estas tabelas foram descritas, apontando o cruzamento dos dados e a distribuição das

participantes na tabela. Outros dados foram mostrados descritivamente, apontando algumas

falas expressivas das entrevistadas.

Os dados foram analisados de acordo com a teoria discutida no que se refere a:

 - Práticas desenvolvidas na UBS;

 - Formação profissional;

 - Identidade profissional.
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 5 - CARACTERIZANDO AS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NOS CONTEXTOS

DE SAÚDE.

5.1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COLETA DE DADOS.

O primeiro contato com o campo de pesquisa se deu pelo telefone, entre a orientadora

da pesquisa e a coordenadora de Saúde Mental, do município de Maringá para fazer o pedido

de autorização para a pesquisa com os psicólogos das UBSs. Neste contato foi solicitado pela

coordenação de Saúde Mental do município um ofício com pedido de autorização, resumo do

projeto de pesquisa, parecer do Comitê de Ética da UFPR e Termo de Consentimento para

ser entregue aos psicólogos. Além disso, ficou acertado entre a coordenação de Saúde Mental

e a orientadora da pesquisa que, ao final da pesquisa, os resultados seriam devolvidos aos

psicólogos participantes da pesquisa através de um seminário com a presença da orientadora

da pesquisa e da pesquisadora.

Todos os documentos solicitados foram providenciados pela pesquisadora e entregues à

coordenadora de Saúde Mental de Maringá em uma reunião entre as duas. Nesta reunião, a

coordenadora entregou à pesquisadora uma lista de nomes, telefones e horários de trabalho

dos psicólogos do município nas UBSs e disse que a pesquisadora poderia procurar os

psicólogos assim que o pedido de realização da pesquisa fosse autorizado e os psicólogos

informados sobre a pesquisa através de um comunicado via Secretaria Municipal de Saúde.

Esses trâmites demorariam cerca de três dias, segundo a coordenadora. Entretanto, a procura

pelos psicólogos nas UBSs teve que esperar duas semanas pois a coordenadora de Saúde

Mental entrou de férias e os documentos foram extraviados na Secretaria de Saúde do

município.

Após este período, a pesquisadora pode iniciar de fato a pesquisa de campo. Decidimos

que o primeiro contato com cada psicóloga para solicitar a participação na pesquisa seria
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feito pessoalmente entre a pesquisadora e a psicóloga na UBS. Desse modo, no dia 26/04/04

a pesquisadora iniciou as visitas às UBS.

A primeira psicóloga procurada não aceitou participar da pesquisa alegando não se

sentir disponível, tendo em vista as outras pesquisas de que participou e das quais não teve

retorno, não percebendo nenhuma importância. Neste mesmo dia foram visitadas outras três

UBSs e todas as psicólogas aceitaram participar  da pesquisa. No dia seguinte, cinco

psicólogas foram procuradas nas UBSs onde trabalhavam e também aceitaram participar.

A primeira entrevista foi realizada no dia 28/04/04 em uma determinada UBS, tendo

sido agendada outra entrevista com a outra psicóloga que trabalhava nesta UBS. As

entrevistas foram realizadas entre o período de 28/04/04 a 12/05/05. Não foi possível a

conclusão de uma das entrevistas, pois no dia marcado a entrevista não foi encerrada e não se

conseguindo marcar com a psicóloga outro dia que antecedesse o início desta análise.

Portanto, foram feitos contatos com dez psicólogas das Unidades Básicas de Saúde da

rede pública do município de Maringá, uma delas se recusou a participar da entrevista e outra

entrevista não foi concluída. Desse modo, foram analisadas oito entrevistas. Para cada

psicóloga entrevistada está sendo designada a letra P, de participante, seguida de um número

que indica a ordem das entrevistas. O símbolo P5 não aparecerá nos resultados, pois esta foi a

entrevista não concluída e decidimos desconsidera-la por completo até este momento.

Cada entrevista demorou, em média, 1h e 30 minutos, sendo que a entrevista com P6

teve que ser realizada em dois dias.

5.2. APRESENTAÇÃO OS BLOCOS TEMÁTICOS.

Os resultados que serão apresentados foram agrupados em seis blocos derivados dos

objetivos da pesquisa, apresentados a seguir.
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5.3 - BLOCO 01 – PSICÓLOGOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: FORMAÇÃO

E VÍNCULO PROFISSIONAL:

• Caracterização do Psicólogo: Formação, Cursos, Atividade Paralela,

Trabalhos Anteriores;

• Contr ibuições e Lacunas na Formação.

Tabela 1 – Atividade paralela e capacitação após a graduação dos profissionais de
psicologia das UBS de Maringá.

Atividade
paralela.

Capa-
citação após
graduação.

Clínica particular Não possui

Formação em
Psicanálise.

P6 (2000 – UEM)
P9 (1999 – UEM)
P2 (1990 – UEM)*

Especialização em Saúde
Mental/Psicoterapia
Infantil .

P2 (1990 – UEM) P3 (1986 – UEM)
P4 (1999 – UEM)
P8 (1989 – UEM)

Especialização em
Educação/Psicopedagogia

P6 (2000 – UEM)
P7 (1999 – UEM)

P1 (1978 – USP)

Aperfeiçoamento
FIOCRUZ (distância)

P1 (1978 – USP)

* - Atividade no conselho tutelar e clínica particular.

Conforme indica a Tabela 1, no que se refere à formação profissional, observamos que

a maioria das psicólogas entrevistadas foi graduada pela Universidade Estadual de Maringá

(UEM), exceto P1, que possui graduação pela Universidade de São Paulo (USP). Todas as

entrevistadas também fizeram algum curso pós-graduação em nível de especialização: curso

de especialização em Saúde Mental (quatro entrevistadas), curso de especialização na área de

Educação ou Psicopedagogia (três entrevistadas), cursos de formação em Psicanálise (três

entrevistadas), curso de especialização em Psicoterapia Infantil (uma entrevistada) e

aperfeiçoamento em Saúde Mental pela Fiocruz (uma entrevistada). Estes cursos, em sua
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maioria, possuem a Psicanálise como referencial teórico principal ou complementar. O curso

de Psicoterapia Infantil também é de referencial psicanalítico. O curso de Saúde Mental

também possui abordagem psicanalítica, mas esta não é a única vista durante o curso.

Segundo as entrevistadas o este curso também contempla aspectos da Luta Antimanicomial e

discute sobre a atuação do psicólogo em UBSs. Os cursos que não possuem a psicanálise

como referência, seja principal ou complementar, são aqueles voltados para a Educação.

Segundo relatado pelas entrevistadas, nestes cursos foram vistos conteúdos ligados a Piaget,

Vygotski, Jorge Wisca e um deles possui uma orientação marxista. Desse modo, podemos

observar a grande influência da psicanálise na formação destes profissionais entrevistados.

No que se refere ao tempo de formação, observamos que quatro das entrevistadas estão

formadas há mais de quatorze anos. As outras quatro entrevistadas possuem tempo de

formação entre quatro e cinco anos. O ano da formatura de cada entrevistada encontra-se

entre parênteses logo após a sigla de identificação na tabela.

Quanto às atividades paralelas, verificamos uma distribuição equitativa: quatro

entrevistadas não possuem atividade paralela e quatro entrevistadas possuem atividade

paralela em clínica particular, sendo que uma delas, também, atua no Conselho Tutelar.

O grupo de psicólogas entrevistadas possui outras características. Quanto ao tempo de

trabalho na Unidade Básica de Saúde, duas psicólogas trabalham há mais de dez anos na

mesma Unidade de Saúde. Outras três psicólogas entrevistadas estão entre dois e cinco anos

trabalhando na mesma Unidade de Saúde e há menos de um ano estão outras três psicólogas.

A maioria das entrevistadas possui uma carga horária de 40 horas de trabalho (seis

psicólogas), sendo que apenas duas entrevistadas disseram que trabalham 20 horas.

No que se refere aos trabalhos anteriores, podemos verificar que a maioria já trabalhou

em clínica particular (seis entrevistadas), houve trabalhos na área organizacional (três
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entrevistadas), trabalhos na área da educação (duas entrevistadas), trabalhos em prefeituras

na área social (duas entrevistadas), trabalho com a psicologia do esporte (uma entrevistada) e

trabalho com menores infratores (uma entrevistada).

Após a entrada na rede pública de saúde do município, a maioria das psicólogas

entrevistadas diz que permaneceram na mesma Unidade de Saúde desde quando foram

contratadas (cinco entrevistadas). Entretanto, duas entrevistadas relatam que mudaram várias

vezes de Unidade de Saúde:

 ...  quando eu entrei, a gente entra cobrindo os buracos.
Discurso-síntese da P9.

 Uma delas relatou que mudou uma vez de Unidade a pedido próprio.

A forma de entrada para trabalhar na Unidade de Saúde deu-se através de concurso

público (todas as psicólogas entrevistadas). Apenas uma delas disse que seu concurso foi

para entrar na área social do trabalho na prefeitura e foi transferida para a área da saúde.

• Contr ibuições e Lacunas da Formação;

Quanto à formação recebida, as entrevistadas dizem que houve contribuições (sete

entrevistadas). São identificados alguns aspectos da formação considerados importantes no

trabalho atual como estágios realizados em UBS, com Grupos Operativos e as teorias que

foram abordadas (três entrevistadas). Outras entrevistadas identificam como contribuição da

formação algumas atitudes do profissional como “visão crítica e social do homem” (P1, P3) e

“necessidade do profissional estar sempre estudando” (P6). Uma das entrevistadas diz que

não houve contribuição da formação para a atuação nessa área.

As lacunas na formação são identificadas por todas as entrevistadas. Estas lacunas,

segundo as entrevistadas, estão presentes no caráter estrito da formação que não propicia

espaço para outras áreas (duas entrevistadas), conforme indica a seguinte fala:



63

“ Mas eu acho que falta isso, a questão da grade curr icular mesmo, estar revendo e atribuindo um
espaço maior para outras áreas que não são abordadas, de estar atento, por exemplo, a questão dos
testes, dos instrumentos.”
Discurso síntese da P4

Outras entrevistadas identificam a falta de abordagem de alguns aspectos teóricos e

técnicos como, por exemplo, mais conteúdos sobre as patologias (uma entrevistada),

abordagem de conteúdos sobre a Luta Antimanicomial (uma entrevistada) como fazer um

psicodiagnóstico, formação para trabalhos com grupos e com equipes multiprofissionais

(quatro entrevistadas). Ainda, algumas entrevistadas reconhecem as lacunas da formação,

mas atribuem estas à aspectos individuais como a necessidade do profissional aprender na

prática (duas entrevistadas); a necessidade do profissional buscar suprir as lacunas (três

entrevistadas) e o não aproveitamento por parte de si mesmo durante a formação (duas

entrevistadas). Estes aspectos podem ser identificados nas seguintes falas:

Eu acho que o que tinha que dar foi feito e acho que agora sou eu mesma.
Discurso-síntese da P3.
P8 contou que na época da faculdade sentia-se muito jovem para aprender tudo aquilo, então acha que
talvez ela não tenha conseguido aproveitar tudo o que foi ensinado.
Discurso síntese da P8

5.4 - BLOCO 02 – CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

• Atividades;

• Estratégias e Recursos da Psicologia;

• Referencial Teór ico;

• Trabalho em Equipe;

Autonomia da Atividade Profissional.

As atividades descritas pelas profissionais entrevistadas são as seguintes: atendimento

individual (oito entrevistadas), visita domicili ar (sete entrevistadas), grupo de gestantes

(quatro entrevistadas), reunião/orientação a equipes do PSF (programa Saúde da Família) ou
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somente com ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) (quatro entrevistadas), reunião de

colegiado ou com a equipe geral da Unidade (três entrevistadas), grupo de adolescentes (três

entrevistadas), grupo ou acompanhamento a pacientes egressos de hospital psiquiátrico

(quatro entrevistadas), grupos de artesanato (seis entrevistadas), grupo de crianças (duas

entrevistadas), grupo de cuidadores de acamados (uma entrevistada), grupo de familiares de

alcoolistas (uma entrevistada).

Quanto aos atendimentos individuais, eles são feitos de modo tradicional, mas são

relatadas algumas especificidades:

Agora, qualquer um atende os casos que chegam para a psicologia, em geral as enfermeiras, e colocam
já o parecer, se acham que é para psicólogo, se outro tipo de encaminhamento, se os médicos
encaminham, eles colocam o parecer.
 Discurso síntese da P1
O que eu estou disponibili zando hoje é de oito, às vezes nove horários de atendimento, de quarenta
minutos e dez minutos de intervalo em cada horário.
 Discurso síntese da P6

P8 disse que faz uma consulta inicial com os pacientes onde faz uma avaliação e que,

nessa consulta já faz uma hipótese diagnóstica.

As visitas domicili ares são feitas junto com as equipes do PSF:

A gente está fazendo visitas domicili ares a pacientes com sofrimento mental, são pacientes egressos de
hospital psiquiátrico, que fazem uso do CISAM , seja da psicologia, seja da psiquiatria. Então vou eu, a
médica do PSF e o ACS da regional, da micro-área.
Discurso síntese da P6

O trabalho em grupo também possui suas especificidades. Os grupos de artesanato, em

geral, não são coordenados pela psicóloga, mas sim pelas Agentes Comunitárias de Saúde. A

psicóloga acompanha esses grupos:

São feitos grupos de artesanato com tricô, crochê, bordado onde são inseridos também alguns pacientes
psiquiátricos.
Discurso síntese da P1
A gente faz a reunião aqui, escuta as pessoas, aquilo que é preciso a gente procura ajudar, tá.” . “ E na
terça-feira eu acompanho assim, vou até lá, as vezes assim a gente faz algum trabalho para integrar,
uma dinâmica simples assim, que não demanda muito tempo para elas poderem estar ali fazendo o
artesanato, mas no sentido de estar incluindo, acompanhando né..
Discurso síntese da P2.
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Os trabalhos com grupos de gestante têm um caráter mais de fornecer informes e

alguns conhecimentos às mulheres.

 Com as gestantes são mais grupos informativos, mesmo, né. Eu também deixo aberto para elas falarem,
mas a gente traz muita informação para elas também.
 Discurso síntese da P2.

O trabalho com pacientes egressos do hospital psiquiátrico aparece em apenas uma

UBS e é realizado através de atividades artísticas e na perspectiva da inclusão:

São feitos encontros onde se conversa, faz desenhos, pinturas, cestaria de jornal. São duas psicólogas e
a assistente social.
Discurso-síntese da P1.
 Por exemplo, nesse grupo de psicóticos, a gente trabalha tentando incluir, tentando a inclusão pra
sociedade de novo...
Discurso síntese da P9.

O trabalho junto ao PSF é de orientação e treinamento para as ACSs:

Com as equipes, elas trazem os casos e a gente discute, qual é o mais viável, né! O caminho mais viável
a ser tomado e a gente discute.
Discurso síntese da P2

Estratégias e Recursos da Psicologia e Referencial Teór ico;

Conforme mostra a Tabela 2, podemos observar o predomínio da orientação

psicanalítica como referencial teórico utili zado. Este fator na verdade está aliado à formação

profissional que, conforme apontado na Tabela 1, teve grande influência da psicanálise. O

uso deste referencial está aliado à escolha de estratégias e recursos tradicionais e de uso

clínico, como psicoterapia breve de orientação psicanalítica no atendimento individual e em

grupo, o uso de testes psicológicos e a realização de grupos operativos.
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Tabela 2 – Respostas dos psicólogos quanto às estratégias e recursos da psicologia e referencial teórico
utili zado no trabalho em UBS.

Porque usam a PsicanáliseReferencial
Teórico.

Estra-
tégias e
Recursos da
Psicologia

É o que
conheceu
na
graduação

Treinamentos
e cursos
oferecidos na
rede

Devido à
grande
demanda

Identificação
com outros
Profissionais

Contato
com
autores

Necessidade
de outros
referenciais

Sem linha
teórica
definida

Psicoterapia breve
(individual ou em
grupo),
ludoterapia, grupos
operativos, testes
psicológicos

P2, P3,
P6, P7, P9

P2
P8

P2
P4
P8

P9 P3
P6
P9

P7

Perspectiva da
inclusão espaços para
a subjetividade,
grupos informativos.

P2 P2 P2 P1 P1

Necessidade de buscar
novos referenciais.

P7 P7

Os motivos da escolha deste referencial se dão principalmente porque este foi o

único que conheceram, em sua trajetória na graduação e/ou como profissionais.

 …é mais na linha da psicanálise. Ah, porque eu acho que foi assim, foi o que a gente conheceu.
Discurso síntese da P2

Na verdade, podemos dizer, de acordo com os dados apresentados, que estas são as

alternativas quase únicas que restaram às psicólogas para trabalhar em saúde pública, ou seja,

um modo de atuação que é sinônimo de clínica, individual e psicanalítica.

Quando alguns profissionais tentam sair dos caminhos tradicionais da psicologia

clínica, há pouca indicação quanto aos instrumentos ou recursos utili zados, apontando

aspectos mais gerais:

Disse que na sua opinião a maior técnica aprendida era o fato de ter um olhar, uma conduta diferente
para lidar com o sofrimento psíquico, estar junto com eles, estar junto com o outro, acolher, criar um
espaço para a subjetividade.
Discurso síntese da P1
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 No começo eu vinha assim, com aquela coisa que ia atender, o atendimento clínico e aí, principalmente
aqui nessa região, nessa comunidade que é muito carente.
Discurso síntese da P7
Eu estou vendo a necessidade de estar correndo atrás de estratégias, por exemplo, de levantar, fazer um
levantamento das necessidades, junto com as ACSs..
Discurso síntese da P7

Na distribuição das participantes da pesquisa, como indicado na Tabela 2, podemos

verificar que P1 e P7 são as entrevistadas que não se seguem à mesma colocação da maioria

das entrevistadas. Uma delas aponta a necessidade de busca de novos referenciais (P7) e a

outra não diz que não utili za a psicanálise como linha teórica (P1). Em relação a estas duas

entrevistadas, podemos apontar algumas especificidades: P1 possui formação em psicologia

pela USP em 1978, especialização em psicopedagogia e curso de aperfeiçoamento em Saúde

Mental pela Fiocruz. Também é, dentre as entrevistadas, aquela de maior tempo de formação,

ou seja, se formou em 1978. Já P7 é formada pela UEM e tem curso de especialização na

área de Educação e está formada há 5 anos.

Trabalho em Equipe:

Através das entrevistas realizadas com oito psicólogas das UBSs da cidade de Maringá,

podemos perceber, através de suas falas, que a realização de trabalhos em equipes

multiprofissionais ainda não está sendo realizado. As opiniões das entrevistadas se

distribuem da seguinte maneira: o trabalho em equipe está sendo realizado, mas não em sua

totalidade (duas entrevistadas). Para estas profissionais, o trabalho em equipe é realizado

quando um assunto é discutido por vários profissionais em um espaço comum:

 Tem um programa premente ali , a gente procura juntar e ver o que pode fazer, faz a discussão. Daí leva
e põe em prática.
Discurso síntese da P3

Há opiniões de que o trabalho em equipe não é realizado ou que são realizadas somente

algumas atividades em equipe. Os motivos vão desde aspectos individuais:



68

... o ser humano é muito egoísta. (risos)
Discurso síntese da P2

Tais motivos passam também pelos aspectos relativos ao processo de formação

profissional que pode ter ficado aquém do que se mostrou como necessário.

 Eu acho que a formação para trabalhar saúde mental ainda é uma dificuldade muito grande, porque
não é fácil trabalhar com doente mental. Ninguém quer. Eu já percebi que um joga para o outro.
 Discurso síntese da P9

Até ser atribuídos à fatores externos como a sobrecarga da equipe e a indefinição nos

modelos atenção a saúde adotados na rede pública:

 Disse que sente que a equipe está sempre muito sobrecarregada, sem tempo, com muitas coisas para
fazer.
 Discurso síntese da P1
Então eu vejo assim, essa dificuldade, essa... não sei se dá para dizer assim, essa indefinição, mas esse
encontro de dois modelos de assistência a saúde é o que faz a gente ficar perdido em alguns momentos,
porque assim, a gente tem um profissional que poderia fazer algumas atividades, que ele só pode fazer
mediante agenda.
 Discurso síntese do P6

Autonomia da Atividade Profissional;

No que se refere à autonomia para o planejamento e a realização das suas atividades

profissionais, todas as psicólogas entrevistadas relataram que possuem liberdade para

atuarem, mas que anteriormente não era assim:

Olha, é livre, a gente tem uma certa liberdade, uma grande liberdade. Uma coisa que vem acontecendo é
assim até por uma adequação de modelo, a gente tem sentido necessidade de se inserir mais nas equipes.
Discurso síntese da P6
P1 contou que antes havia uma porcentagem de atendimentos individuais ou em grupos para eles
fazerem, eram 60% ou 40%, mas que hoje já não é mais assim.

Discurso-síntese da P1.

5.5 - BLOCO 03 – DIFICULDADES E SOLUÇÕES NO TRABALHO:

• Dificuldades e Encaminhamentos;

• Resultados Obtidos;

• Avaliação do Própr io Trabalho;

• Sugestões de Mudança;
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Repercussões Psicossociais do Própr io Trabalho na Vida Pessoal.

Na Tabela 3, podemos observar que grande parte das entrevistadas encontra a

sobrecarga de solicitações como principal dificuldade encontrada para o desenvolvimento de

suas atividades nas UBS:

O maior problema é o funcionamento da própria equipe mesmo aqui. As exigências que a prefeitura faz
pra gente aqui. Isso dificulta um pouco.
Discurso síntese da P3

A solicitação de atividades diferentes para serem desenvolvidas pelos psicólogos

também é uma dificuldade apontada:

 Eu acho que a maior dificuldade é fazer tudo que eles pedem que a gente faça. É muita solicitação. Tem
a questão de solicitar coisas diferentes (...) pra gente estar se inserindo em grupo... Há todo um
questionamento que antes não tinha. A gente só ficava dentro da sala atendendo e mais tranqüilo né.
Discurso síntese da P2

Além dessas, são citadas também as dificuldades em se trabalhar com a condição social

do usuário da UBS, conforme demonstra a fala de P6:

É..., e em alguns momentos chega para você encaminhamentos de alguns profissionais, ou procura
espontânea que não são indicativos de terapia. São crises de falta de emprego, de falta de renda, de
querer se aposentar e não poder, sabe.
Discurso síntese da P6

Há também dificuldades em relação a falta de capacitação e de recursos materiais para

o desenvolvimentos dos trabalhos.
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Tabela 3 - Respostas dos psicólogos que trabalham em UBS no município de Maringá em relação às
dificuldades e soluções encontrados no próprio trabalho.

Dificuldades
            encontradas.

Soluções e enca-
minhamentos tomados.

Sobrecarga de trabalho
(pedido de atividades
diferentes).

Grave condição social
do usuário.

Falta de recursos:
materiais e
capacitação.

Conversa e divisão de tarefas
com a equipe.

P1, P2, P3, P4 P2, P7 P7

Trabalha de acordo com o
que é viável.

P1, P2, P6 P2, P6

Aprofunda o diagnóstico/ter
mais conhecimento sobre o
caso.

P1, P6 P6

Maior compreensão e atenção
para com o paciente.

P8

Busca de recursos na própria
Unidade

P7 P7

Busca terapia pessoal e/ou
supervisão.

P3 P9

Auto-questionamento. P4

No que se refere às soluções encontradas e encaminhamentos tomados, como indicado

na Tabela 3, podemos notar que a maioria das psicólogas entrevistadas resolvem suas

dificuldades através de conversas e divisões de tarefa com a equipe:

Hoje ela disse que já sabe que não vai dar conta de tudo sozinha, que fica muito pesado e que a saída é
dividir com a equipe.
Discurso síntese da P1

Outra saída relatada por algumas delas se refere ao trabalho dentro do que é possível,

dentro daquilo que pode dar conta, conforme pode ser ilustrado pela fala de P2:
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E essa questão de quando eu sou solicitada, de muita coisa, aí eu procuro conversar assim, não dou
conta, não é possível. Algumas coisas sim, outras eu vejo na minha agenda e não dá, não dá né então.
Discurso síntese da P2

No relato das entrevistadas é possível perceber também a busca de soluções através de

estratégias individuais como a busca de terapia pessoal:

Eu resolvo assim, você paga a supervisão, particular que eu digo é nesse sentido, de pagar a supervisão.
 Discurso síntese da P9

Uma das psicólogas entrevistadas aponta uma outra saída mais ligada a habili dades

pessoais: ser mais compreensiva e atenciosa com o paciente. Outra solução apontada diz

respeito à busca de recursos, na própria Unidade, como conseguir passes para o usuário fazer

um tratamento especializado. E, ainda, uma outra entrevistada diz que está se questionando

sobre quais atividades pode desenvolver para enfrentar algumas das dificuldades apontadas

como a falta de recursos e a sobrecarga da equipe.

Resultados Obtidos e Avaliação;

No que se refere à avaliação do próprio trabalho, podemos verificar através da Tabela 4,

que todos os profissionais entrevistados sentem-se satisfeitos com o trabalho desenvolvido. O

que muda, em suas opiniões, é o grau de satisfação. O índice de frustração é maior no que se

refere à falta de recursos, tanto materiais quanto de capacitação, conforme ilustra a seguinte

fala:

Na verdade assim, eu gosto de trabalhar aqui, é como eu te falei eu sempre gostei da área da saúde, mas
assim, é frustrante..., não que não seja viável, é, mas é frustrante você trabalhar em um lugar onde não
tem recursos.
Discurso síntese da P9
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Tabela 4: Respostas dos psicólogos que trabalham em UBS no município de Maringá em relação aos
resultados obtidos e avaliação do próprio trabalho.

Satisfação Satisfação Parcial (frustrado com:)Avaliação do próprio
trabalho

Resultados
do trabalho

Paciente
Melhora.

Sempre quis
atuar/gosta
do usuário.

Pouco recurso/
Trabalho em
equipe.

Índices altos de
desistência.

Trabalhos de
grupo sem
sucesso.

Ajuda às pessoas/
Modificação do sintoma/
Queixas diminuem.

P3, P6 P8 P2, P7, P9 P6 P6

Mudança de visão sobre o
paciente.

P6 P9 P6 P6

Reflexão e planejamento
Com a equipe.

P1

Não vê resultados. P4 P7

Quanto aos resultados identificados para o trabalho que o psicólogo desenvolve na

UBS, estes se localizam principalmente no item ajuda ao paciente. Isso é entendido melhor

nas falas de duas entrevistadas:

Olha, tem os resultados individuais, de pacientes que vem e que se beneficiam... que podem se beneficiar
de uma psicoterapia breve, né, você consegue estar fazendo algumas promoções, estar modificando
aqueles sintomas.
Discurso síntese da P6
... os resultados são esses mesmos, do paciente melhorar, de ajudar.
Discurso síntese da P3

De acordo com esses dados, no que se refere aos resultados produzidos pelo trabalho do

psicólogo, podemos dizer que há uma valorização da imagem do psicólogo como um

profissional da ajuda e da ação individual e clínica.

Um dado interessante, mostrado pela Tabela 4, referente à avaliação do próprio trabalho

diz respeito à participante P6, que mostra os diferentes graus e motivos de sua satisfação e

insatisfação com o trabalho.
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Sugestões de Mudança;

A principal sugestão de mudança apontada pelas entrevistadas é a inserção nas equipes

da UBS (quatro entrevistadas). Outras dizem que não mudariam nada agora, a menos que a

realidade exigisse (duas entrevistadas), outras que estão ainda planejando as mudanças (duas

entrevistadas) e uma que gostaria de estar trabalhando em uma só UBS.

Repercussões Psicossociais do Própr io Trabalho na Vida Pessoal;

Nas falas das entrevistadas, foi possível perceber algumas repercussões psicossociais do

trabalho na sua vida pessoal, com dimensões interessantes para pensarmos a prática e a

formação nesta área.

A gente tem que vai arrumando alguns recursos, mas a gente tem que cuidar, da saúde física, é esporte,
eu estou procurando. Chegou um período que a gente estava bem mal, estava numa crise de ansiedade
imensa, eu tive que tomar medicação. É um trabalho assim que exige muito e eu preciso assim estar bem.
Discurso síntese da P7
Aquilo que voce me perguntou se eu tinha clínica desde quando eu me formei. Não tinha nem condições
porque eu chegava em casa assim, quatro horas da tarde e dormia no sofá até as quatro da manhã. Na
época eu morava sozinha, meus pais não moravam aqui ainda e eu andava muito cansada. Eu até me
perguntava: “ Será que eu vou agüentar?” E quando você relata isso pra quem começou a trabalhar,
todo mundo fala a mesma coisa.
Discurso síntese da P9

Além do cansaço, dos sentimentos de angústia e ansiedade e do uso de medicação, também

foram relatados sentimentos de inutili dade (uma entrevistada), recebimento de críticas por

parte de outros colegas da UBS e de outros psicólogos (uma entrevistada), e o relato de já ter

aprendido a lidar com as frustrações devido ao longo tempo de atuação na UBS (uma

entrevistada).

5.6 - BLOCO 04 – USUÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ATUAÇÃO DA

PSICOLOGIA.
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No que se refere à população usuária da Unidade Básica de Saúde, as entrevistadas

descrevem como sendo pessoas que procuram o serviço de psicologia espontaneamente (duas

entrevistadas), usuários que procuram o serviço porque é oferecido pela UBS (uma

entrevistada), crianças encaminhadas pela escola (três entrevistadas), adolescentes usuários

de drogas (duas entrevistadas), encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar (uma

entrevistada) e pais em busca de orientação para cuidar dos filhos (uma entrevistada).

Quanto às características dos usuários, algumas entrevistadas fazem referência à

condição social do usuário como causa de seus problemas psicológicos. Esse ponto de vista

pode ser ilustrado pela seguinte fala:

... eu costumo dizer que hoje a gente tem uma depressão que não é depressão sabe, que é uma falta.
Falta emprego, falta trabalho, falta uma profissão, falta perspectiva de vida, falta um monte de coisas.
Discurso síntese da P6
São pessoas assim, de baixa escolaridade, ganham muito pouco ou estão desempregados, muitos casos
de desemprego. E isso vai gerando uma série de coisas, o alcoolismo, os adolescentes assim, muitos, eu
acho que em todos os locais, mais eu acho que aqui é agravante, muitos casos de dependência química.
Discurso síntese da P7

Além dessas características, o usuário é descrito como não tendo conhecimento sobre o

tratamento psicológico (uma entrevistada) e usuários que chegam gritando na UBS (uma

entrevistada).

No que se refere às condições necessárias do psicólogo para atuar com o usuário da

Unidade Básica de Saúde, algumas entrevistadas afirmam que, em relação aos conhecimentos

teóricos, é necessário o conhecimento de temas ligados à saúde pública (SUS, políticas

públicas de saúde) (duas entrevistadas), flexibili dade em relação à linha teórica escolhida e

abandono do pensamento clínico, conforme indicam as falas abaixo:

Se você vai atuar em uma Unidade Básica você tem que saber, por exemplo, o que é o SUS, quais os
princípios que regem o SUS, como que funciona esse sistema, qual a aplicabili dade dele, o que se aplica,
o que não aplica.
Discurso síntese da P4
Olha, para trabalhar em saúde pública fica difícil de você tiver uma orientação teórica rígida, específica
né. Porque em alguns momentos você tem que estar mais a equipe, a grupos, sabe a mais, outras você
vai ter que mesmo fechar a portinha, definir setting.
Discurso síntese do P6
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Há também opiniões de que não é necessário conhecimento:

Olha conhecimento a gente tem que ter, só que quando a gente entra em um lugar assim, a gente tem que
jogar um pouquinho para o alto e utili zar mais o seu senso comum.
Discurso síntese da P3

Outras entrevistadas apontam à importância de estar estudando sempre (uma

entrevistada) e a necessidade de buscar novas práticas para atuar com o usuário da UBS (uma

entrevistada).

5.7 - BLOCO 05 – TRABALHO EM SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA E CONCEPÇÃO:

• Campo de Realização Profissional;

• Atuação em Saúde Pública:

9 Vantagens e Desvantagens;

9 Condição necessária ao psicólogo para atuar em saúde pública.

• Sobre o Programa Saúde da Família:

9 Processo de implantação no município;

9 Importância do PSF;

9 Mudança nas atribuições do psicólogo diante do PSF.

• Trabalhos em clínica par ticular , UBS e PSF: Comparação:

9 Semelhanças no trabalho desenvolvido;

9 Diferenças no trabalho desenvolvido.

• Concepções em Saúde:

9 Sobre saúde;

9 Sobre saúde pública;

9 Importância do psicólogo na saúde pública.
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Campo de Realização Profissional;

No que se refere ao campo de realização profissional, todas as psicólogas entrevistadas

dizem que se satisfazem no trabalho que desenvolvem em UBS. A clínica particular também

é citada como uma modalidade de atuação satisfatória (duas entrevistadas) e o trabalho em

hospitais (uma entrevistada). Quanto aos motivos da satisfação, uma entrevistada diz que

gosta de trabalhar com a população carente usuária da UBS. Por outro lado, outra

entrevistada diz que se satisfaz no trabalho, mas gostaria de trabalhar com outra população.

Além disso, a falta de recursos para a realização do trabalho é citada mais uma vez como

fator de frustração, apesar da realização profissional no trabalho em geral (uma entrevistada).

Atuação em Saúde Pública:

9 Vantagens e Desvantagens:

Todas as psicólogas entrevistadas apontam alguma vantagem no trabalho em saúde

pública. Primeiramente, podemos citar alguns aspectos mais objetivos: salário e vínculo

empregatício estável (três entrevistadas), flexibili dade da coordenação (uma entrevistada),

poder trabalhar em outros lugares (uma entrevistada). A maioria das entrevistadas aponta

como vantagem o grande aprendizado proporcionado pela variedade de situações no contexto

da saúde pública (sete entrevistadas). Algumas falas podem ilustrar essa opinião:

Mas assim, na verdade a aprendizagem que você tem em saúde pública você não tem em lugar nenhum.
A diversidade de situações te traz uma aprendizagem que nem em 50 anos de clínica você vai ter isso.
 Discurso síntese da P9
Assim, sabe, eu vejo assim, como falam, um laboratório pra mim aprender, você vê de tudo, você tem
uma bagagem, você vai adquirindo um jogo de cintura..
 Discurso síntese da P7

Por outro lado, a falta de recursos, tanto materiais como capacitação, é vista como

desvantagem para o trabalho em saúde pública (três entrevistadas). Isso faz com que a mesma

situação de diversidade de problemas, torne-se, em alguns casos, negativa:
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A desvantagem é que como tem essa diversidade, é o curso de capacitação mesmo né. Eu penso que eles
poderiam estar nos capacitando melhor, pagando alguns cursos porque você tem que estar fazendo esses
cursos para aplicar aqui no meu trabalho.
Discurso síntese da P2

A dependência do trabalho em relação à política administrativa do governo vigente

também é apontada como uma desvantagem no trabalho em saúde pública (uma entrevistada)

e há, também, a opinião de que não há desvantagem nesse trabalho (uma entrevistada).

9 Condição necessária ao psicólogo para atuar em saúde pública;

No que se refere às condições necessárias para o trabalho do psicólogo em saúde

pública, as entrevistadas apontam a importância de aspectos relacionados aos conhecimentos

em termos de formação em políticas de saúde e temas em saúde pública (duas entrevistadas).

São apontadas também, alguns atributos importantes como visão ampla do contexto,

visão social do homem, flexibili dade, abandono do pensamento clínico (três entrevistadas) e

gostar do trabalho (uma entrevistada). Além disso, a atitude do psicólogo, frente ao seu

trabalho, também é apontada como uma condição para atuar em saúde pública. Isso é

expresso na opinião de que é preciso ter um maior envolvimento com a problemática da

saúde pública:

Ai, eu vejo assim, alem de toda uma a formação, o envolvimento com saúde pública, com questões
públicas, tipo assim, assembléia, se envolver mesmo com as questões públicas de saúde. Agora se você
pega o PSF e vai fazer visita, ir nas reuniões de Conselho, ver que está faltando asfalto, está faltando
não sei, o que...
Discurso síntese da P6

Duas outras entrevistadas expressam essa opinião enfatizando a capacidade do

psicólogo de ter um “olhar diferenciado” para a população mais carente, no sentido de ser

mais acolhedor:

“ Eu acho que tem que ser uma pessoa capacitada para estar olhando para as pessoas mais carentes,
mais empobrecidas, mais desprovidas de tudo” . “T em que ter um olhar para acolher melhor essas
pessoas, elas são tão carentes que eu acho que o acolhimento tem que ser mais verdadeiro, mais terno...
Discurso síntese da P2

Sobre o Programa Saúde da Família;



78

9 Processo de implantação no município;

Quanto à implantação do PSF, quatro psicólogas disseram que não acompanharam esse

processo. Para aquelas que acompanharam, estas relatam que a implantação do programa foi

rápida demais, sem planejamento e capacitação e aliam esse fato ao momento político de

implantação:

Foi implantada antes das eleições a toque de tambores, sem muito planejamento. Foi montando as
equipes nas comunidades sem planejar, sem reciclar, treinamento nenhum, nenhum... e foram montando
as equipes. Então foi mais uma questão política mesmo de estar implantando o médico da família.
Discurso síntese da P2

Na opinião de outra psicóloga, que também acompanhou o processo de implantação,

houve planejamento e capacitação, mas não foi uma implantação progressiva:

P8 disse que o programa começou com tudo, que em Maringá já começou com 51 equipes e que,
portanto, não foi uma implantação progressiva. Segundo seu relato, houve treinamentos, capacitações,
mas somente para a equipe que era oficialmente do PSF, ou seja, os ACSs, o médico e o enfermeiro... e
para o psicólogo não.
Discurso síntese da P8

9 Importância do PSF;

A importância do PSF, para a maioria das psicólogas entrevistadas, se refere à maior

proximidade e ao acompanhamento para com a população (cinco entrevistadas). O fato de

poder conhecer o doente mental da comunidade, que até então não tinha acesso à Unidade

Básica de Saúde, é algo enfatizado como importante na opinião de algumas entrevistadas:

“ Esse número enorme de pacientes de hospital psiquiátrico a gente conseguiu saber através do PSF” .
“ Hoje, o que acontece, ele vem pra casa e é atendido pelo médico da Unidade. Em alguns casos ele é
atendido pela psicóloga na Unidade e vem pro grupo aqui, que a gente trabalha com arte.. Discurso
síntese da P9

Outras entrevistadas apontam à importância do PSF devido ao favorecimento de

trabalhos multiprofissionais e à possibili dade de trabalhar com a prevenção de doenças (três

entrevistadas). Para outras, ainda, devem-se questionar as ações do PSF (uma entrevistada),
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ainda não há formato de PSF, pois os profissionais do programa têm que desenvolver ações

de competência da UBS (uma entrevistada).

9 Mudança nas atribuições do psicólogo diante do PSF;

No que se refere às mudanças nas atribuições do psicólogo após implantação do PSF

pode-se verificar nas falas das oito psicólogas entrevistadas, opiniões de que não houve

mudanças (duas entrevistadas); houve mudanças, do atendimento somente individual para o

acompanhamento à população através das visitas domicili ares (três entrevistadas); e, inserção

nas equipes (três entrevistadas), até a opinião de que houve avanços na área da saúde mental

como um todo, na contratação de pessoal e aquisição de estruturas de nível secundário (uma

entrevistada). Uma das entrevistadas não soube responder.

Disse que não é mais tanto atendimento individual e que os psicólogos passaram a acompanhar mais de
perto a população.
Discurso síntese da P1
A única coisa que mudou é que os ACSs trazem os pacientes para a gente, a única coisa que mudou.
Discurso síntese da P3
“ Então apesar de toda essa falta que eu te falo, que falta isso, que falta aquilo, muitos profissionais
foram contratados” . “T em também o CISAM, a emergência psiquiátrica, o CAPs álcool e drogas e o
outro CaPs que vai abrir agora..
Discurso síntese da P9

Trabalhos em Clínica Particular , UBS e PSF: Comparação:

9 Semelhanças no trabalho desenvolvido;

Das oito psicólogas entrevistadas, podemos observar a opinião de que as semelhanças

nos trabalhos desenvolvidos, nos três locais, se referem à aspectos individuais. Estes aspectos

referem-se à visão do psicológico, do intrapsíquico, das necessidades individuais (duas

entrevistadas). Referem-se também à visão de homem de cada profissional (duas

entrevistadas). Além disso, para outras duas entrevistadas, a semelhança nos trabalhos

desenvolvidos nos três locais, dizem respeito ao paciente que está em sofrimento mental.

Outra entrevistada diz que, nos três locais, o que não se difere é o respeito ao paciente.

Podemos ilustrar tais opiniões através das seguintes falas:
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Uma semelhança eu acho que, por exemplo, tanto na clínica quanto na Unidade Básica, é talvez, eu até
já comentei isso, é como você vê esse homem, independente da área que você está atuando eu acho
importante isso, seja na clínica, na Unidade Básica, seja onde for.
Discurso síntese do P4
A semelhança que eu vejo é que todos os pacientes que você trabalha são pacientes que estão em
sofrimento mental.Todos. Independente do lugar, se está no consultório, na Unidade ou no PSF.
Discurso síntese da P9

9 Diferenças no trabalho desenvolvido;

Quanto às diferenças no trabalho desenvolvido pelos psicólogos em clínica particular,

em UBS e no PSF, podemos dividir as opiniões em quatro aspectos:

� Em Relação à Prática Profissional:

 - Clínica particular: O paciente vem por espontânea vontade (P4); é mais envolvido,

mais consciente (P6); entende uma linguagem mais sofisticada (P8).

 - UBS: O usuário é encaminhado (P4); recorre a explicações místicas para o seu

problema (P6); não é possível usar uma linguagem sofisticada (P8).

� Relação/Função do Psicólogo com a Pessoa:

 - Clínica particular: O psicólogo tem o papel de aliviar o sofrimento psíquico (P1);

terapia funciona à longo prazo e, o psicólogo é um profissional sozinho (P2); o psicólogo tem

o controle do espaço, do tempo, dos horários (P6, P9).

 Lá você é a dona do pedaço.
Discurso-síntese da P9.

 - UBS: O psicólogo tem o papel de levar a pessoa a tomar iniciativas (P1); terapia

breve, intervenções mais diretas e há outros profissionais (P2); a instituição controla o tempo,

os horários  (P6, P9) e há uma influência sobre o paciente:

...vem um encaminhamento do conselho tutelar, já vem toda uma história, todo um peso, que atravessa
isso aí.
Discurso-sínte da P6.

Psicólogo precisa ter uma visão ampla, pois o cliente é a comunidade (P7); a demanda é

maior (P9).

� Tipo de Vínculo Profissional:
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 - Clínica particular: O psicólogo recebe em dinheiro (P3); na clínica, o cliente paga

(P4).

 - UBS: É o trabalho do psicólogo (P3); o usuário acha que não está pagando (P4).

� Em relação ao PSF:

No que se refere à atuação do psicólogo no PSF (Programa Saúde da Família), podemos

verificar as seguintes opiniões apontadas pelas psicólogas entrevistadas: Não vê diferença

entre o trabalho do psicólogo na UBS e no PSF (P7); no PSF são trabalhos em grupos (P9);

no PSF há uma dinâmica diferenciada. Trabalha-se com acompanhamento, orientação,

acolhimento (P6); os ACSs não tem conhecimento do que é um tratamento psicológico (P3)

Concepções em Saúde:

9 Sobre saúde;

Na concepção da maioria das psicólogas entrevistadas, a noção de saúde refere-se a

aspectos individuais e mais localizados na pessoa ou no psicológico, ou seja, a noção está

ligada a um estado de bem-estar consigo mesmo, à liberdade de fazer escolhas.

“ Saúde é praticar um esporte, estar de bem consigo, estar feliz, contente né” . “ É estar de bem consigo
mesmo...
 Discurso síntese da P2
Eu acho que é você estar bem, é você estar bem psicologicamente, estar bem com o corpo, é você estar
bem... é você não só estar bem com você mesma assim, mas você estar bem nas suas relações, nas
relações que você estabelece com a sua família, com a sociedade, né....
 Discurso síntese da P4

Por outro lado, a visão de saúde apresentada por uma das psicólogas entrevistadas,

aponta para a noção de que saúde está ligada a aspectos mais gerais, ou seja, às condições de

vida:

Saúde pra mim, é a pessoa poder trabalhar sabe, ter condições de ter um trabalho, primeiro já ter um
trabalho, se manter nesse trabalho, ter condição de dormir bem, comer bem, se vestir bem, poder ir todos
os dias pra esse trabalho, sem grandes prejuízos.
 Discurso síntese da P6.
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Ainda, algumas das entrevistadas apontam para a questão social como um fator que

compromete a saúde:

Qualidade de vida... qualidade de vida... que a gente tem muito pouco aqui...
 Discurso síntese da P9
P8 disse que ela concordava com a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), que
seria um estado de bem-estar bio-psicossocial... Mas disse que em sua opinião a saúde das pessoas está
comprometida devido a questão social.
Discurso-síntese da P1.

9 Sobre saúde pública;

Segundo a opinião das psicólogas entrevistadas a saúde pública já é “algo mais amplo” ,

que envolve uma gama de fatores. A opinião das entrevistadas passa pelo envolvimento da

questão financeira, a questão social até o desenvolvimento da cidadania (três entrevistadas).

Algumas falas podem ilustrar melhor:

“ Ah, então aí eu acho que saúde pública é algo maior. É como é que está a comunidade mesmo” . “ É
lidar com o todo né, com a saúde como um todo né. E ela não é muito fácil por isso né, tem a questão
social, a questão financeira, envolve aspectos bem maiores do que só a saúde física e mental.
 Discurso síntese da P2

Conforme conta P1 na sua opinião, a saúde pública poderia estar desenvolvendo isso

nas pessoas, além dos atendimentos básicos como vacina etc, poderia estar desenvolvendo

isso nas pessoas, o que seus direitos e seus deveres realmente.

A noção de saúde pública, na visão de uma das entrevistadas, diz respeito àquilo que é

público e gratuito. Outra delas acredita que em saúde pública deve-se trabalhar com a saúde e

não com a doença. Para duas outras entrevistadas, a saúde pública está ligada a aspectos

negativos conforme demonstra a seguinte fala:

Saúde pública, a gente lembra assim,  aquela demanda enorme, falta de recursos.
Discurso síntese da P7

9 Importância do psicólogo na saúde pública;

No que se refere à importância do psicólogo no contexto da saúde pública, todas as

entrevistadas acreditam que o psicólogo é um profissional importante. Os motivos se referem

às características individuais do psicólogo, como a escuta, o “ feeling” (três entrevistadas):
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Devido ao próprio estudo, ao ter que lidar com o outro assim, você fica mais sensível a tudo, parece que
você pode ouvir melhor o outro né, você é treinado para isso. Eu penso que a gente está muito
acostumado a poder pensar, entender para depois estar atuando.
Discurso síntese da P2

Há a opinião de que o psicólogo é importante, pois é capaz de ajudar as pessoas a

resolverem seus problemas (uma entrevistada), e, também, de que o psicólogo é o

profissional capacitado para lidar com a saúde mental (três entrevistadas). Outras

entrevistadas acreditam que o psicólogo é um profissional importante na saúde pública, mas

não da forma como vem atuando. É necessário ainda que se construam novas formas de

intervenção na saúde pública (duas entrevistadas):

Eu acho que sim, que se não fosse aqui, as pessoas não teriam esse tipo de atendimento. Eu não imagino
que seja necessário nesse modelinho: fechou a porta e eu atendo seis ou oito, ou quatro e atendo só eles
e vou embora, faço o prontuário e acabou. Mas é estar construindo uma forma diferente de saúde
pública, de intervenção.
 Discurso síntese da P6

De acordo com esses dados apontados, podemos dizer que há opiniões que reforçam o

estereótipo do psicólogo clínico, que atua em consultório, como  a citação de características

como a capacidade de escuta e de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Entretanto,

algumas entrevistadas já demonstram a necessidade de buscar novas práticas e formas de

atuação.

5.8 - BLOCO 06 – TRABALHOS COMUNITÁRIOS E PSICOLOGIA SOCIAL

COMUNITÁRIA:

• Experiências no Desenvolvimento de Trabalhos Comunitár ios;

• Definição/Concepção;

• Conhecimentos sobre a Área;

• Fonte dos Conhecimentos.
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Experiências no Desenvolvimento de Trabalhos Comunitár ios;

Das oito psicólogas entrevistadas, uma disse que não tem experiência em trabalhos

comunitários. A maioria delas disse não ter clara a definição do que é um trabalho

comunitário, mas citaram algum tipo de trabalho que já realizaram em sua trajetória

profissional ou que realizam no trabalho que desenvolvem na UBS. Estes trabalhos citados

são muito variados, vão desde trabalhos com grupos de pais, crianças, adolescentes,

mulheres, alcoolistas etc, palestras informativas, trabalhos com arte e artesanato junto à

pacientes egressos de hospital psiquiátrico; passando pela citação de trabalhos voluntários em

entidades sem fins lucrativos, palestras e grupos realizados junto a populações carentes, até

trabalhos que são desenvolvidos junto ao PSF ao atendimento clínico realizado na UBS.

Bom, vou considerar o trabalho comunitário como o grupo de gestantes que é feito né. Os grupos de
artesanato que a gente está fazendo é muito importante. Elas não tinham uma maneira de aprimorar as
coisas, pensar de uma maneira diferente aquela problemática delas. Grupo de crianças a gente procura
compensar no grupo aquela problemática, ao invés de atender cinco pacientes em cinco horários
diferentes, então a gente atende a todos em um lugar só. Agora também vamos começar o grupo de
doentes mentais. Então eu faço assim, que espaireça um pouco assim, procura fazer alguma atividade
manual para elas extravasarem aqueles problemas. Geralmente a gente reúne pela problemática, por
exemplo, crianças, crianças hiper-ativas, com problema na escola. É mais discussão, orientação e
informação.
 Discurso síntese da P3

Definição/Concepção;

Quanto à definição do que é um trabalho comunitário conforme já foi dito, muitas das

psicólogas entrevistadas dizem que não têm claro esse conceito. A maioria delas (três

entrevistadas) diz que um trabalho comunitário se realiza quando o profissional se dispõe a,

primeiro, estudar a comunidade através de um levantamento de necessidades, depois, planeja

algumas ações, e só depois as coloca em prática:

É um trabalho difícil . Antes tem que fazer um levantamento de necessidades. Depois estudar a
comunidade, ver o que mais aparece, como é que é a comunidade, qual a demanda (...) quais as doenças,
o que mais aparece. Eu acho que são coisas assim, bem amplas (...) primeiro estuda, depois planeja e
depois para ação.
Discurso síntese da P2



85

Algumas das entrevistadas (duas entrevistadas) acreditam que o trabalho comunitário se

refere à socialização para com a comunidade, do conhecimento do profissional:

Então eu vejo comunitário pra gente é isso, a gente poder transformar aquilo que é possível em comum
par todo mundo que está ali em volta desde usuário, a moça da farmácia, da limpeza.
Discurso síntese do P6
Eu acho que comunitário é quando você pode juntar e efetivar melhor o seu trabalho para contribuir
com a população.
Discurso síntese da P9

Há ainda opiniões de que para a realização de um trabalho comunitário tem que “se

entender de muitas teorias” (uma entrevistada) e que trabalhos comunitários são trabalhos

desenvolvidos “na perspectiva da inclusão”. (uma entrevistada).

Conhecimentos sobre a área;

Em relação aos conhecimentos na área, quatro psicólogas, das oito entrevistadas dizem

que desconhecem a psicologia social comunitária. Duas outras dizem que conhecem a

psicologia social, mas não a psicologia social comunitária. Outras entrevistadas que disseram

conhecer a área, mostram um tipo de conhecimento muito superficial, conforme revelam suas

falas:

Eu já li algum material. Agora assim, eu não lembro de nada para te falar.
Discurso síntese do P2
...Um projeto que é feito com adolescentes e crianças na comunidade... O governo até passava uma
grana, alguma coisa para eles... Ceilândia..
Discurso síntese do P3
Olha, ouvi falar eu já ouvi falar sim porque foi feito um trabalho eu acho que com o pessoal da
secretaria da ação social e cultura, já fizeram.
 Discurso síntese da P6

Além disso, são apontados alguns aspectos negativos da área, como a necessidade de

melhor definição e mais publicações (uma entrevistada) e acreditarem que a área é vista

como atendimentos em massa (uma entrevistada). Essa ultima posição, é ilustrada com a

seguinte fala, referindo-se à dinâmica interna na saúde:

 Aqui às vezes há alguns comentários sobre a psicologia comunitária e tal, mas eu só vejo o lado meio
truncado da coisa. Por exemplo, logo que eu entrei aqui me foi dito assim, citação verbal: Que hoje na
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saúde pública a nós temos que trabalhar com a psicologia comunitária, que a gente tem que fazer
atendimentos em massa para a comunidade, fecha as aspas.
Discurso síntese da P6

Fonte dos conhecimentos;

Quanto às fontes de contato e conhecimento nesta área de Psicologia Social

Comunitária, estas também são restritas. Algumas se referem a um curso realizado por uma

professora da área e desenvolvido através da coordenação de Saúde Mental das UBS1. Outras

dizem que tiveram conhecimentos adquiridos na graduação (uma entrevistada), e, em

conversas com uma ex-psicóloga da rede que foi orientanda de um professor da PUC-RS2

(uma entrevistada). Outras quatro psicólogas dizem que não tiveram nenhum contato com a

psicologia social comunitária.

                                                
1 Professora Dra. Maria de Fátima Quintal de Freitas da UFPR-PR
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6 – TECENDO ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PSICOLÓGICA

NOS CONTEXTOS DE SAÚDE.

Conforme apontamos, a mudança nas políticas de saúde pública permitiu a abertura

de um importante espaço de trabalho para o psicólogo nos anos 80. Nesta mesma época, o

mercado de trabalho para o psicólogo enquanto clínico particular passou a enfrentar uma

grave crise (Bastos, 1990). Além disso, houve o processo de reivindicação por parte dos

Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Psicologia para a criação do cargo de

psicólogo nos postos de saúde, naquela época. (Dimenstein, 1998). Todos esses fatores

contribuíram para que o psicólogo tivesse possibili dade de ocupar, também, o campo da

saúde pública assumindo-o como um espaço importante para sua atividade profissional. A

atuação dos psicólogos na saúde pública trouxe muitas repercussões e questionamentos sobre

a sua prática como profissional de psicologia, sobre sua formação e sobre a própria profissão.

Bastos (1988), ao indicar alguns dados que denunciam a orientação clínica na

psicologia enquanto profissão aponta que isso tende a mudar tendo em vista esses novos

espaços de atuação do psicólogo uma vez que exigem deste profissional novas posturas e

novas práticas. Entretanto, as pesquisas posteriores sobre a prática do psicólogo em UBSs

mostraram grandes dificuldades enfrentadas por esse profissional em relação ao tipo de

trabalho desenvolvido, em relação à demanda usuária e em relação ao próprio trabalho

institucional. Silva (1992) define as práticas do psicólogo em saúde pública como “práticas

descontextualizadas” .

Segundo Freitas (1996a), a psicologia comunitária mantém uma preocupação com

relação às práticas desenvolvidas por psicólogos fora dos seus espaços tradicionais, pois na

medida em que o trabalho do psicólogo foi institucionalizado, principalmente através de sua

                                                                                                                                               
2 Professor Dr. Pedrinho Guareschi.da PUC-RS.
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inserção nos postos de saúde, passou-se a ter uma prática desses profissionais denominada de

Psicologia da Comunidade, devido à variedade de práticas e de referenciais que a ampliação

do espaço para o psicólogo passou a permitir.

Nesse sentido, portanto, vamos tentar refletir sobre a prática dos psicólogos nas

Unidades Básicas de Saúde. Como se caracteriza essa prática hoje? Tal prática desenvolvida

pelos psicólogos neste espaço pode ser chamada de Psicologia Comunitária? Que identidade

vem sendo construída por esse profissional?

A partir das entrevistas realizadas com um grupo de psicólogas que atuam em UBSs na

cidade de Maringá, podemos fazer algumas considerações. De acordo com os dados

apresentados, a maioria das psicólogas utili za a psicanálise como principal modelo teórico

que orienta sua prática. As estratégias e recursos da psicologia mais utili zados são a

psicoterapia breve e de orientação psicanalítica; o uso de testes psicológicos e a ludoterapia

nos atendimentos individuais. No trabalho com grupos, é relatada a utili zação de grupos

operativos e grupos informativos. Enfim, parece-nos que a atuação destas psicólogas em

UBS se caracteriza por uma atividade clínica junto à população usuária da UBS, população

esta de baixa renda.

Estes dados parecem confirmar aquilo que, segundo Freitas (1999a), caracteriza a

prática dos psicólogos fora de seus contextos habituais. Segundo a autora, houve uma

transposição dos modelos teóricos tradicionais para contextos diferentes.

Os modelos teóricos adotados nas práticas clínicas e educacionais foram transpostos para a prática em

comunidade. (...) “De um lado, como que se “definiu” , um papel social deste profissional, de outro, os

referenciais e as maneiras de enfocar o seu objeto de estudo não foram, necessariamente, modificados”

(p. 52).

Na opinião de Freitas (1999a), o que ocorreu foi um movimento de aproximação da

psicologia aos setores menos privilegiados, porém, com o emprego dos mesmos referenciais
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teórico-metodológicos tradicionais Entretanto, a discussão deve se pautar em torno da

adequação desses referenciais, nestes novos espaços e com esta população. Silva (1992) diz

que a abordagem clínica para a qual os cursos de formação estão voltados, além de preparar o

profissional para atuar na clínica, o prepara também para se relacionar com um tipo de

população específica, ou seja, a classe média.

Verifica-se que algumas das entrevistadas apontam para a necessidade da busca de

novas práticas e novos referenciais para o trabalho em UBS. Uma delas não utili za a

psicanálise como orientação para sua prática e se diz sem linha teórica definida. Além disso,

observamos na pesquisa, uma variedade de práticas que não se restringem mais ao

atendimento individual. Hoje, na UBS, as psicólogas realizam visitas domicili ares, atividades

em grupo, palestras e trabalhos de orientação a equipes do PSF. Entretanto, podemos dizer

que tais atividades não se caracterizam realmente como práticas inovadoras. Estas práticas

são diferentes, porém todas se apresentam dentro de uma visão clínica, individual e

psicologizante. Os trabalhos que tentam sair desse caminho acabam se revelando

inespecíficos quanto a seus referenciais teórico-metodológicos. Na verdade, podemos dizer

que estas psicólogas estão realizando tentativas de fazer um trabalho diferente, entretanto,

tais práticas ou acabam se efetivando de modo tradicional, ou não contribuem para uma

especificidade própria para o profissional de psicologia. Esse fato, sem dúvida nos leva a

pensar sobre aspectos relativos à formação do psicólogo e à sua identidade profissional.

6.1. ASPECTOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Nos dados obtidos através de nossa pesquisa, observamos a influência da psicanálise na

formação destas profissionais de tal modo que, a maioria delas, diz que se utili za da

psicanálise como modelo de orientação teórica porque foi o único que conheceu na formação.
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Em relação às contribuições da formação recebida, esta parece ter se dado mais em

função do atendimento clínico:

 J., eu vou falar assim, ela contribuiu mais para os atendimentos individuais né, a psicoterapia
a gente estudou bastante, no último ano a gente fez estágio,...
Discurso síntese da P7

Isso está de acordo com os dados apontados pela pesquisa de Gomide (1988) que diz

que os psicólogos sentem-se mais satisfeitos com a formação recebida para atuar na clínica.

Provavelmente isso se dá, pois, de um modo ou de outro, a atuação no campo clínico fornece

aos psicólogos uma segurança sobre sua identidade profissional, independente de se

concordar ou não com a adequação deste modelo para uma atuação destinada ao

enfrentamento dos problemas psicossocias dos setores menos privilegiados da população.

Além disto, as participantes da pesquisa apontam aspectos que poderiam ter sido

garantidos na sua formação e que dariam maiores subsídios para o trabalho que realizam hoje

nas UBSs. São apontados aspectos como: conhecimento de políticas públicas de saúde,

conhecimento de temas ligados à saúde, visão ampla do contexto histórico-social do homem,

compreensão sobre as relações do homem com a sociedade numa perspectiva além do campo

psicológico, maiores espaços para outras áreas dentro da psicologia, como a atuação do

psicólogo junto à saúde, à escola, ao esporte, maior aproveitamento de algumas disciplinas

como Psicologia Institucional e Psicopatologia, o que, segundo as entrevistadas, são

disciplinas que dão base para os trabalhos em Unidades Básicas de Saúde. Uma das

entrevistadas aponta que a disciplina de Psicologia Institucional é importante, na medida em

que trabalha com aspectos da psicologia institucional escolar e organizacional. Segundo ela,

essa também é uma demanda da Unidade Básica de Saúde na medida em que há

encaminhamentos da escola e que os usuários encontram-se na condição de trabalhadores.
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A insuficiência da formação para a prática profissional do psicólogo em outros

contextos diferentes dos contextos clínicos, já foi apontada por diversos autores (Boarini,

1996; Freitas, 1994; Silva, 1992). Freitas (1998), ao discutir sobre a variedade de práticas que

caracteriza o trabalho dos psicólogos em contextos diferentes daqueles tradicionais, aponta

que:

Desta maneira, temos nos deparado com uma ampliação, sim, do contato do psicólogo com os setores

mais pobres. Entretanto, o tipo de trabalho realizado, assim como as explicações dadas e os

encaminhamentos encontrados para os problemas vividos pela população, ainda predominam dentro de

uma visão psicologizante e reducionista das problemáticas vividas pela população” . (pp. 101).

Segundo Freitas (1999b) uma das discussões que deveria ser feita situa-se na

compreensão do fenômeno psicológico. Esse aspecto já foi apontado por Duran (1994) como

um desafio à formação. Para Duran (1994) o fenômeno psicológico deve deixar de ser visto

como individual e passar ao enfoque do contexto. Lo Bianco e Carneiro (2003) completam

dizendo que a visão do contexto não é algo que influencia o fenômeno psicológico, mas faz

parte de sua constituição. De certa forma, essa preocupação aparece nas falas das

entrevistadas conforme já apontamos. A pergunta que se pode fazer refere-se a: que

possibili dades reais existiriam para o desenvolvimento de uma prática inovadora,

considerando-se a formação recebida em que há a hegemonia de modelos tradicionais.

A denúncia da orientação clínica e individual na formação em psicologia e suas

implicações ideológicas para a psicologia enquanto profissão, já foi feita há muito tempo por

Mello (1983). A autora, inclusive, já apontava para o caráter transitório do mercado de

trabalho para o profissional clínico. Hoje, sabemos, segundo pesquisa realizada (Bastos,

1990) que esse mercado está restrito. Mas a saúde pública é um espaço aberto, apresenta

inúmeras demandas e constitui em uma possibili dade de mudança para a prática e formação
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do psicólogo, em termos de uma maior proximidade e compromisso para com os problemas

da maioria da população. Parece que essa mudança não vem ocorrendo. A formação parece

ainda acompanhar a mesma orientação apontada por Mello (1983), há mais de trinta anos.

Segundo Freitas (1994b), os critérios que determinam se uma prática pode ser inovadora são

os pressupostos implícitos a essa prática, ou seja, as concepções existentes a respeito do

fenômeno psicológico que acabam orientando o tipo de trabalho a ser realizado. Essa

discussão sobre a prática, suas coerências e incoerências em relação às concepções

epistemológicas presentes, é essencial mas, vem sendo colocada em segundo plano, como

aponta Freitas (1999b).

6.2 - IDENTIDADE DO PROFISSIONAL E IDENTIDADE DA PSICOLOGIA COMO

PROFISSÃO

Para discutirmos acerca da identidade, tanto do profissional de psicologia, quanto da

psicologia como profissão, vamos partir das atividades desenvolvidas pelas psicólogas

entrevistadas, identificando tais práticas segundo o modelo de análise de Freitas (1994b). O

modelo da autora define quatro práticas diferentes quando o psicólogo atua em contextos

comunitários. Estas práticas são indicadas nos quatro planos derivados da intersecção de dois

eixos, onde o eixo vertical refere-se à especificidade profissional e o eixo horizontal à origem

do fenômeno psicológico.

A primeira prática, segundo a autora se define pelo uso de referenciais teórico-

metodológicos tradicionais no trabalho do psicólogo em contextos comunitários. A origem

do chamado fenômeno psicológico, para esses profissionais, encontra-se em uma estrutura

interna das pessoas. (Freitas, 1994b)
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Quanto à segunda prática, Freitas (1994b) diz que são profissionais que consideram

os problemas vividos pela população como determinados pelas condições objetivas de vida

dessa população. Os objetivos do trabalho do psicólogo, nesse tipo de prática, referem-se a

levar a população a se organizar e lutar por seus direitos. Para tanto, o psicólogo utili za

alguns recursos da psicologia, conforme mostra a autora, mas recorre também  a estratégias e

recursos de outros campos profissionais (Freitas, 1994b).

A terceira prática apontada pela autora se refere aos trabalhos de psicólogos que

também possuem objetivos semelhantes àqueles apontados na prática acima, ou seja, levar a

população a lutar por seus direitos. Conforme diz autora referida, nessa prática, os

profissionais buscam “ ...desmistificar explicaciones frecuentes, como si fuesen, de alguma

manera, propias e inherentes a las caracterísiticas de las personas” (Freitas, 1994b,pp.148).

Os psicólogos, aqui, acreditam que os aspectos subjetivos da vida dos indivíduos são

processos psicossociais determinados pelas suas reais condições de vida da população. A

prática destes psicólogos se dá através de recursos e estratégias próprias da psicologia, assim

como há a criação de outros instrumentais. Por fim, a quarta prática a que se refere a autora,

diz respeito a uma atuação do psicólogo onde ele aponta para as condições concretas de vida

da população como  algo que faz parte da constituição do fenômeno psicológico, mas na

verdade situa a origem do fenômeno psicológico nas estruturas internas da personalidade

individual. Além disso, estes profissionais criti cam os recursos e estratégias tradicionais da

psicologia, mas acabam se utili zando destes mesmos referenciais teórico-metodológicos em

seus trabalhos.

Em nossa pesquisa, podemos dizer que as práticas das psicólogas entrevistadas situam-

se na primeira e na quarta prática apresentadas. Não foi verificada a presença da segunda e da

terceira prática. Conforme já apontamos, a maioria das psicólogas entrevistadas, mostraram o
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uso de um referencial teórico-metodologico tradicional em seu trabalho na UBS, o que pode

ser correlacionado com a primeira prática. Entretanto, estas profissionais também

reconhecem a grande influência da grave condição social de vida do usuário da UBS e como

isso traz repercussões nos problemas apresentados por esses usuários. Alguns trabalhos

destes profissionais tentam não seguir o caminho tradicional, entretanto, podemos dizer que o

destino destes trabalhos acaba demonstrando um retorno à orientação individual ou certa

inespecificidade em relação a novos referenciais teórico-metodológicos. Tal fato nos leva a

identificar estas práticas como a quarta prática apresentada por Freitas (1994b).

Além de identificar qual o tipo de prática utili zada pelas profissionais entrevistadas, é

essencial a reflexão acerca do significado destas práticas. Segundo Freitas (1994b), a

primeira prática é uma extensão da prática clínica para outros contextos. São util izados os

mesmos instrumentos tradicionais e a compreensão do fenômeno psicológico continua

situada em uma perspectiva clínica, individual e interna. Esse tipo de prática, segundo Freitas

(1994b), não resulta em um compromisso com a realidade concreta da população

desfavorecida. Por outro lado, tal prática mantém uma especificidade profissional, onde o

campo psicológico é delimitado claramente. Isso mantém fortalecida a identidade do

profissional enquanto psicólogo. É assim que algumas entrevistadas em nossa pesquisa

mostram-se seguras quanto a sua atuação profissional, ou seja, estão satisfeitas com seu

trabalho, acreditam que seu trabalho traz resultados positivos na medida em que ajuda as

pessoas, enfim, revelam uma visão harmônica a respeito de sua prática profissional.

Por outro lado, a quarta prática, segundo a autora, é aquela onde não se tem benefícios

nem para a população e nem para a especificidade profissional. Primeiro porque, na prática

estes profissionais continuam utili zando os mesmos referenciais tradicionais, segundo porque

a prática não mantém uma identidade profissional fortalecida. Em nossa pesquisa foi possível
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notar que há um reconhecimento, por parte das profissionais entrevistadas, acerca dos

determinantes histórico-sociais dos problemas enfrentados pela população usuária.

Entretanto, os trabalhos desenvolvidos continuam dentro de uma perspectiva tradicional em

psicologia. Desse modo, o compromisso destas profissionais para com os usuários da UBS

não ultrapassa as relações dentro de uma perspectiva individual, embora todos se preocupem

em querer fazer o melhor trabalho possível. Por outro lado, quando os trabalhos tentam não

seguir pelos caminhos tradicionais, podemos observar o quanto são assistemáticos e

angustiantes para os próprios psicólogos. As entrevistadas apontam para a necessidade de

busca de novos referenciais e novas práticas. As profissionais que se encontram nessa

situação são aquelas que revelam os conflitos e dilemas enfrentados no trabalho

desenvolvido. Revelam que estão insatisfeitas no trabalho, acreditam que poderiam fazer um

trabalho melhor, apontam repercussões psicossociais negativas do trabalho na vida pessoal

como uso de medicação, sentimento de inutili dade, sentimentos de ansiedade e angústia. Isso

nos mostra que os trabalhos não contribuem para o fortalecimento de uma identidade

profissional.

É interessante apontar que, segundo a maioria das entrevistadas, a grande vantagem do

trabalho em saúde pública é a possibili dade de aprendizado proporcionado pela variedade de

situações encontradas. Quanto a isso podemos dizer que, esse aprendizado não tem sido

sistematizado e, transformado em conhecimento, colaborando, dessa forma, para a psicologia

enquanto profissão. Entretanto, isso só seria possível desde que esse conhecimento fosse

incorporado pelas instituições formadoras para o processo de capacitação profissional dos

futuros psicólogos.

Nesse sentido, como indica Freitas (1994b), deve-se perguntar sobre a identidade do

psicólogo como um profissional em novos contextos. Segundo a autora, quando as práticas
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da psicologia apenas se ampliam, sem levar em conta as características da população e as

condições histórico-sociais, é possível falar em uma psicologia na comunidade. Esse tipo de

prática mantém fortalecida a identidade profissional do psicólogo, embora seja uma

identidade tradicional clínica e individual.

Entretanto, o que estamos vendo hoje, parece nos revelar uma indefinição na identidade

da identidade do psicólogo quando atua em contextos diferentes dos tradicionais na medida,

em que novos conhecimentos e novas práticas não são incorporados pela formação. Segundo

Yamamoto (2000), a identidade do profissional psicólogo se vê ameaçada na medida em que

se afasta dos modelos tradicionais em psicologia. Alguns trabalhos desenvolvidos por nossas

entrevistadas mostram o quanto há de inespecífico nessa prática quando tenta caminhos

alternativos ao modelo tradicional.

Além disso, não podemos nos esquecer de que, conforme aponta Freitas (1999a) uma

das características das novas práticas profissionais do psicólogo em contextos comunitários,

diz respeito à sua institucionalização e os limites, desafios e dificuldades impostos ao

desenvolvimento de trabalhos que estão atrelados aos objetivos e condições institucionais.

No que se refere ao trabalho em saúde pública, não podemos deixar de apontar como a

área da saúde é tratada hoje enquanto política pública. Segundo Laurell (2000), o Estado, ao

cumprir uma agenda neoliberal, reduz sua responsabili dade na área da saúde, levando a

criação de um sistema dual de assistência à saúde.

La política dual de la reforma em salud – la mercantilización del financiamiento y la prestación del

servicio y la asistencia pública seletiva – revierte la tendencia histórica hacia la cobertura universal de

servicios integrales de salud. Significa, además, una redistribuición de los recursos sociales dedicados a

salud favorable a los prestadores e aseguradores privados (Laurell , 2000, p. 81).

Nesse sentido é que se observa, na fala das entrevistadas, a falta de recursos, como a

grande dificuldade apontada para o desenvolvimento dos trabalhos nas UBSs.
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Portanto, em nosso grupo de psicólogas entrevistadas, observamos uma prática ainda

pautada em um referencial clínico e individual, marcado pela influência da psicanálise

enquanto principal modelo teórico adotado. Quando a prática não é individual e clínica, ela

parece se mostrar assistemática e inespecífica, revelando uma atuação frágil desse

profissional e conseqüentemente uma identidade diluída. Devemos, também, indagar sobre as

condições de formação recebidas por estes profissionais durante sua graduação, uma vez que

há o relato explícito das dificuldades enfrentadas, ao lado da intensidade do sofrimento diante

das dificuldades e impedimentos que têm em seus trabalhos. De qualquer modo, há que se

ressaltar que estes profissionais, a despeito destas adversidades, implicam-se com seu

trabalho no intuito de tentar fazer o melhor e atender às demandas de sua clientela.

A limitação institucional e o contexto que a saúde pública enfrenta hoje são fatores

que não devem ser esquecidos para uma reflexão destes aspectos, aqui, apontados.

Considerando-se a perspectiva microssocial, acreditamos que a formação profissional deve

ser colocada em primeiro lugar. A denúncia das implicações ideológicas e a falta de prestígio

social da psicologia enquanto profissão, devido a sua orientação quase que exclusivamente

clínica, já foi apontada por Mello (1985) há muito tempo. Entretanto, hoje, 30 anos depois,

parece que essa pesquisa se mostra quase tão atual quanto na época de sua publicação. E isso

é preocupante e revelador!

Nesse período, podemos dizer segundo Freitas (1999b), que houve mudanças em

relação ao espaço de atuação do psicólogo e aos conhecimentos produzidos dentro da

psicologia. Entretanto, essa mudança parece se limitar a uma ampliação do espaço

profissional e uma variedade de temas a serem estudados. Conforme diz a autora, o psicólogo

foi chamado, rapidamente, a responder às demandas sociais em contextos comunitários.

Além disso, houve a preocupação com o estudo de várias temáticas, envolvendo assuntos
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referentes às demandas populares. Entretanto, a autora aponta que os conhecimentos

produzidos devem ser analisados a partir “ ....da qualidade, competência e adequação, voltada

para a realidade à qual se refere”. (pp. 174). Para ela, o compromisso com a realidade

concreta depende do tipo de compreensão do fenômeno psicólogo e que tipo de atribuição é

dada à ele em termos de sua origem etiológica. Conforme já apontamos, essa compreensão

deve passar da discussão do plano individual para a compreensão a partir dos determinantes

histórico, sociais e econômicos. (Freitas, 1994b).

 Os trabalhos desenvolvidos pelas psicólogas que revelam as angústias e desafios

enfrentados por essas profissionais, talvez apontem para caminhos que levem à terceira

prática sugerida por Freitas (1994b). Esta prática, que se pauta nos aportes da psicologia

comunitária e que poderiam indicar possibili dades de uma atuação diferente e mais

comprometida com a realidade concreta dos usuários de saúde, por exemplo, caracterizada

por:

“Ser um trabalho coletivo, envolvendo grupos de profissionais” (Freitas, 1999c, pp.

pp. 190).Vemos, portanto, a importância dos trabalhos em equipes multiprofissionais.

“Dirigido, orientado e balizado pelas necessidades e demandas coletivas da

população, que podem ter incidências e reflexos na vida particular das pessoas” . (Freitas,

1999c, pp.190). Podemos perguntar o quanto psicólogo está atendo à população com quem

trabalha?

“Lida com grupos...” . (pp. 190). Esta é, portanto, uma prática essencialmente coletiva,

a partir dos grupos da comunidade e com objetivos coletivos.

“Necessita de um conhecimento contínuo e atualizado sobre a dinâmica e a vida

comunitárias, cujas alterações vão imprimindo novas diretrizes para o trabalho” . (pp. 190) O

psicólogo necessita sempre de conhecimento para uma atuação comprometida.  É preciso que
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se questione a adequação dos modelos tradicionais na psicologia e se conheça o que vem

sendo desenvolvido na área, com objetivo de se fortalecer a prática e a identidade

profissional.

“Admitir a possibili dade de mudança como elemento presente: mudança de

estratégias, objetivos, problemáticas a serem trabalhadas e alternativas adotadas” ( Freitas,

1999c, pp. 190). A postura de abertura e de mudança é essencial nesse tipo de prática, uma

vez que os objetivos do trabalho são determinados na relação do psicólogo com a

comunidade.

“Trazer, quase que a todo momento, questionamentos sobre a importância e

viabili dade do trabalho, assim como sobre a própria identidade e especificidade do

profissional de Psicologia” . (Freitas, 1999c, pp. 190) O psicólogo, neste tipo de prática,

sempre se questiona sobre seu trabalho, sua atuação. Nesse sentido, o movimento

segurança/insegurança em sua prática profissional leva-o à busca de novos conhecimentos, à

criação de recursos e estratégias diferentes, a uma postura de mudança e ao compromisso

com a população com a qual trabalha e com a psicologia como profissão.

Estes parecem ser alguns dos anseios das psicólogas entrevistadas que buscam

alternativas para seus trabalhos, embora em muitos momentos não consigam encontrar

possibili dades efetivas, que, em nosso entendimento, deveriam ter sido garantidas durante o

processo de formação destas profissionais.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

- Caracterização do psicólogo que trabalha nas UBS de Mar ingá, seu trabalho atual e
outras atividades.

1- Onde você se formou?

2 - Quanto tempo?

3 - Cursos posteriores a graduação? (Especialização, aperfeiçoamento etc). Tipo de curso,
abordagem?

4 - Trajetória profissional desde a graduação até a inserção na Unidade Básica de saúde
(quais atividades foram desenvolvidas neste período)

5 - Há quanto tempo você atua nesta UBS?

6 - Como você entrou na UBS?

7 - Você já trabalhou em outra UBS ou em outro órgão ligado a saúde?

- Quando?

- O que fazia lá?

- Quanto tempo ficou?

- Por que veio para a UBS?

- Possui hoje alguma atividade paralela?

Identificando o que o (a) psicólogo (a) faz na UBS.

8 - Qual a sua rotina de trabalho desde a hora que você chega aqui na UBS até a hora que

você sai?(horário e dias de trabalho, cronograma de atividades)

9 - Quais são as atividades que você desenvolve aqui?

10 - Quais as estratégias/técnicas e recursos da psicologia você se utili za em seu trabalho?

11 - Que referências teóricas e metodológicas você utili za em seu trabalho aqui? Por que

estes e não outros?

12 - O trabalho em equipes multiprofissionais está sendo desenvolvido? Como ele é feito?

Se não é feito, por quê?
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13 - Que resultados você acha que seu trabalho produz? Descreva

14 - Quais as dificuldades que você enfrenta aqui na realização de seu trabalho?

- Funcionamento e equipe (multiprofissional) da UBS;

- Tipo de problema que aparece;

- Relação com os usuários;

15 - Como você resolve estas dificuldades?

16 - Que habili dades o psicólogo deve ter para trabalhar com o usuário da UBS? E que

conhecimentos?

17 - Como é a organização dos trabalhos na UBS? Como é o planejamento das atividades do

psicólogo?

Como você avalia seu próprio trabalho aqui na UBS?

Possíveis contr ibuições da formação para a prática nas UBSs

18 - Em quê sua formação contribui para seu trabalho aqui na UBS? Descreva.

19 - Que outros aspectos em sua formação poderiam ter sido garantidos que ajudariam no seu

trabalho aqui ? Por quê? (cursos, estágios, disciplinas etc.).

- Identificando com quem o psicólogo realiza seu trabalho.

20 - Como você descreve o usuário dos serviços de saúde que chega até você?

- Que características têm esse usuário?

- Quais os problemas enfrentados por ele?

21 - Que contribuições seu trabalho traz para o usuário da UBS?

22 - Você acha que seu trabalho poderia ser diferente?  O que você mudaria?

 - Identificando as concepções do psicólogo acerca do seu trabalho na UBS, no PSF e

sua condição profissional.
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23 - Pensando na área da saúde, onde você gostaria de trabalhar? Qual a modalidade de

atuação profissional em que você acha que se realizaria profissionalmente?

24 – Para você, que vantagem tem hoje, trabalhar com saúde pública? Por quê? Quais as

desvantagens? Por quê?

25 - O que é ser um profissional de saúde pública para você? Há algum tipo de atribuição

específica ou não?

26 - O que você acha que é necessário para o psicólogo para atuar na saúde pública?

28 - Nos últimos tempos houve a implantação do PSF na atenção básica, você acompanhou

este processo aqui no município? Conte um pouco sobre isso? Houve alguma mudança nas

atribuições do trabalho do psicólogo na saúde pública?

- Quais eram as antigas atribuições e quais são as novas atribuições.

29 - Como você vê este programa (PSF) na rede básica? Qual a importância dele, na sua

opinião?

30 – Para você, que semelhanças há no trabalho do psicólogo na UBS, no PSF e no

consultório particular?

31 - E quais são as diferenças do trabalho do psicólogo nestes três locais: UBS, PSF e

consultório particular?

32 - Para você, o que é política pública de saúde? Qual a importância disso?

- Identificando o significado atr ibuído à saúde, aos trabalhos comunitár ios e ao papel da

psicologia na saúde pública.

33 - Você já realizou algum tipo de trabalho comunitário em sua trajetória profissional?

- Quando? Com que tipo de população? O que fazia? Quem mais trabalhava? Qual a

importância desse trabalho? Que referencial teórico? Quais recursos/técnicas da

psicologia você utili zava? Qual seu maior objetivo com este trabalho?
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34 - Neste seu trabalho em saúde pública, você já realizou alguma ação (comunitária)? ( Se

já realizou, proceder as mesmas perguntas acima)

35 - Para você, o que é um trabalho da psicologia comunitária?

36 - Você poderia citar algum trabalho, publicação ou tema nesta área que você conhece?

37 - Onde você teve esse contato?

Concepções de saúde.

38 - Para você, o que é saúde?

39 - Para você, o que é saúde pública?

40 - O psicólogo seria um profissional fundamental na saúde pública? Por que?
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Nossa pesquisa está sendo desenvolvida através do programa de pós-graduação
em psicologia - linha de pesquisa Infância e Adolescência da Universidade Federal
do Paraná.
A pesquisa se intitula Práticas Psicológicas em Unidades Básicas de Saúde e
Psicologia Social Comunitária: a busca de uma relação po ssível, está sendo
desenvolvida pela pesquisadora Joselene Miriani, sob a orientação da Professora
Dra. Maria de Fátima Quintal de Freitas.
A pesquisa tem como principais objetivos:
 - Identificar as práticas desenvolvidas por psicólogos nas Unidades Básicas de
Saúde;
 - Identificar possíveis articulações entre as práticas desenvolvidas por psicólogos
nas UBSs e os referenciais teórico-metodológicos da psicologia Social Comunitária;
 - Identificar possíveis contribuições da formação em psicologia para o trabalho em
UBSs e em políticas públicas de saúde.
A metodologia é a pesquisa qualitativa e a coleta de dados é através de uma
entrevista em profundidade com psicólogos que atuam em Unidades Básicas de
Saúde do município de Maringá.
A entrevista realizada será feita através de perguntas e respostas sendo gravada e
posteriormente transcrita. Este material coletado será analisado de acordo com os
objetivos acima apontados e farão parte da dissertação de mestrado da
pesquisadora. Além disso, estes dados serão publicados em revistas científicas da
área, garantindo sigilo absoluto quanto à identidade do participante da pesquisa.
As fitas contendo a gravação da entrevista serão ouvidas somente pela
pesquisadora e, após transcritas serão destruídas.
Desse modo, considerando que a sua participação é de essencial importância para
a realização dessa pesquisa, pedimos a sua colaboração para a realização de
nosso trabalho.
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Eu,
________________________________________________________________decl
aro estar ciente das condições da pesquisa Práticas Psicológicas em Unidades
Básicas de Saúde e Psicologia Social Comunitária: a busca de uma relação
possível realizada pela pesquisadora Joselene Miriani e orientada pela professora
Dra. Maria de Fátima Quintal de Freitas e permito a publicação dos dados
coletados através de entrevista realizada comigo.

_________________________________________________
Ass inatura do Participante.

_________________________________________________
Ass inatura da pesquisadora.

Maringá, ____ de _____________de 2004.



114

ANEXO C


