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Entre meus caminhos na vida: meus caminhos no trabalho. 

 
(...) a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos 

(Clarice Lispector.A paixão Segundo G.H.Rio de Janeiro: Rocco, 2001) 

 

Como, afinal, fui compreendendo cartografia, atenção psicológica, plantão 

psicológico, supervisão e, finalmente, supervisão de supervisão? Retomo agora minha 

própria narrativa, já tão discutida em outros relatos, nas pesquisas, na dissertação de 

mestrado. E relembro das aulas, do texto de Benjamin (1985), abordando a necessidade de 

uma distância adequada para contemplar a experiência e para narrar. Alguns fragmentos me 

vêm à memória... Benjamin comentando o contar histórias em nossa época: “Contar 

histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são 

mais conservadas” (p.202).  

Talvez esta apresentação, talvez mesmo esta pesquisa sejam formas de conservar a 

minha história, entrelaçada à história de muitos outros. Outros que vieram antes de mim, 

criando e pensando novos modos de atuar em Psicologia, buscando propostas e soluções a 

desafios que diariamente se apresentavam no ensino, na pesquisa e no oferecimento de 

serviços à comunidade. Outros também que vieram depois de mim, e que tive a felicidade 

de acompanhar a trajetória, as dúvidas, as descobertas, as surpresas, e me surpreender, 

duvidar, descobrir novamente. Talvez se trate então de conservar a história de uma 

comunidade de destino1, que acreditou conjuntamente num modo de ação clínica. Em uma 

ação com paixão, com pathos2, referenciada na afetabilidade tanto quanto pode ser 

informada pela theoria3 pela aproximação contemplativa, pelo pensar na prática. 

                                                 
1 A ideia de comunidade de destino é proposta por Jacques Loew para se referir ao compartilhamento do 
destino com um grupo na pesquisa participante e desenvolvida por Bosi (1995) para se referir ao 
compartilhamento de um meio social que nos sobredetermina e continua presente em nossas transformações 
na trajetória de vida. Pode-se ainda relacionar este conceito com a ideia de enraizamento proposta por Simone 
Weil (1949/2001) para designar o compromisso com as relações concretas do presente para a construção de 
um futuro que não está dado a priori a partir das heranças do passado. Esta noção é partilhada por diversos 
autores (Mafessoli, 2006) para designar o senso de pertencimento e ação coletiva de grupos sociais. A 
compreensão dos trabalhos de Atenção Psicológica em Instituições como comunidade de destino é melhor 
examinada em Mosqueira (2008).  
2 Pathos, termo grego, significa sentir. Nesta acepção, pode-se compreender pathos enquanto referente à 
afetabilidade e à percepção, na configuração da inteligibilidade humana.  
3 Theoria é um termo grego que se refere à contemplação (Heidegger, 2001), à atividade de observação e 
pensamento sobre o mundo. Assim, os gregos intitulavam as atividades do pensamento como bios 
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Contemplando a afetabilidade a que a ação clínica se refere, não há então coincidência na 

utilização do termo sofrente4 por Oliveira (2006) ao discorrer sobre o plantão psicológico e 

sobre esta mesma equipe. Mas então, o que caracteriza a narrativa? Retomo Benjamin 

(1985) comentando Leskov: 

 
O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto 

psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como 

quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. 

(p.203). 

 
Pois a informação é tão próxima e imediata que não vem à tona sem uma 

explicação. Talvez por isso a narrativa viva de fantasia. Relembro as aulas do Prof. José 

Moura: “fantasia, do grego fantasia, do latim imago, significa imagem”. Um signo central 

numa teia cambiante de significações, relações, possibilidades. Metáfora. Talvez então este 

texto teça uma narrativa constituída não como conto, mas como outro modo de abordar a 

experiência, imagético, mas também referenciado em minha própria trajetória... Uma 

rememoração5. Não me remeto a um tempo cíclico, como a narrativa alegorista, mas a 

retalhos, cesuras, fragmentos, num movimento não-linear, mas também nunca eternamente 

igual, um tempo que se volta sobre si de posições cada vez diferentes. Uma espiral na qual 

as lacunas, às vezes, dizem mais que as costuras.  

Minha própria escolha profissional foi pautada pela possibilidade de atuar no âmbito 

de uma comunicação que não se referisse somente a palavras, que trouxesse a expressão 

dos afetos e dissesse respeito ao humano. Lembro de meus anos de teatro, em que os 

exercícios, os ensaios, a expressão dos afetos de um personagem se referiam diretamente a 

um trabalho com minha própria sensibilidade. Lia Jerzy Grotowski (1971), para quem o 

fundamental no teatro era a relação entre o ator e o público, trazendo a narrativa e a 

expressão humana de um mundo comum, e para quem a elaboração de um personagem e de 

                                                                                                                                                     
theoréticos,, traduzida no latim por vita contemplativa, em oposição ao bios políticos, no grego, ou vita activa 
no latim, a vida voltada às atividades e fazeres humanos (Arendt, 2001). 
4 Sofrente, termo utilizado por Oliveira (2006) para ressignificar a compreensão da pessoa que busca auxílio 
psicológico, refere-se ao fato de o homem, vivendo no mundo a partir de sua afetabilidade, perceber e sentir 
seu em-torno e a si mesmo. Assim, designa a qualidade daquele que passa pela experiência.    
5 A compreensão do termo rememoração aproxima-se, neste contexto, da compreensão adotada por Walter 
Benjamin (1985, 1989a). 
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uma expressão representada independia de associações, mas se fazia na investigação das 

ações e percepções de si mesmo que permitiria a criação.  

Anos depois, já psicóloga, leria Hannah Arendt (2001), para quem a transposição 

artística de experiências individuais permitiria que “as maiores forças da vida íntima” 

sofressem uma transfiguração que permite sua aparição pública e a assunção de uma 

realidade constituída coletivamente. A criação coletiva de um universo experiencial e 

simbólico, que participa de certa estabilidade referencial e histórica do mundo... Uma 

experiência, uma atividade, eminentemente humana. Descobriria então que, para os gregos 

(Arendt, 2001), a arte seria uma reificação que “prepara” o campo da ação entre homens no 

espaço público, o campo da ação política. Eu também a leria relacionando a ação política e 

a arte da representação, pois ambas poderiam ser compreendidas como uma tékhne6 cujo 

“produto” é idêntico ao cometimento do próprio ato. 

Posteriormente, acompanhando o pensamento de Arendt (1972) sobre o caráter pré-

político da educação, me questionaria sobre um possível caráter pré-político da ação 

clínica. Isto porque fui descobrindo na prática psicológica esta mesma centralidade no 

desempenho imediato. Se a princípio, muitas aulas do curso de Psicologia me pareceram 

teorias sobre o vazio, interpretando o homem à luz de experimentos, técnicas e “casos” 

distanciados de minha experiência, as possibilidades de investigação e de prática própria 

foram resgatando, aos poucos, para mim, a ação a partir do sensível, e retomando a escuta 

de uma dimensão do outro e de mim mesma que pode ser designada, mas nunca nomeada e 

definida completamente pela palavra.  

Minha primeira experiência deste tipo foi no terceiro ano, num estágio em 

psicologia escolar, em que eu e mais dois colegas íamos a uma escola: assistimos aulas com 

as crianças, conhecemos professores, diretores e outros atores institucionais e, finalmente, 

trabalhamos com um grupo de crianças com queixa escolar. Atuávamos como trio de 

estagiários com um grupo de alunos. Percebê-los e perceber-me atuando junto aos alunos 

despertou-me a questão da prática psicológica. Perguntar, buscar entender o que acontecia 

                                                 
6 Conforme Heidegger (2001) tékhne, palavra grega, refere-se a produzir no sentido de “deixar-aparecer algo 
como isto ou aquilo, dessa ou daquela maneira, a partir daquilo que já está em vigor” (p. 139). Desta 
perspectiva, a tékhne medeia o desvelamento das coisas e se distancia da técnica no sentido moderno que, 
embora também tenha o sentido de mediação para o desvelamento de um sentido, encobre o próprio ato de 
desvelar e toma o sentido desvelado pela coisa em si. A tékhne, porém, não se limita a um deixar apresentar-
se, mas se refere a um deixar habitar o mundo, articulando espaços e significações e, assim, “somente em 
sendo capazes de habitar é que podemos construir” (p. 139).       
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com aquelas crianças, com aquela escola, comigo mesma e meus colegas enquanto 

estagiários de Psicologia, enfim, com todo um universo que eu não conhecia, já me fazia 

sentir-me abrindo um modo de ação e um campo de experiência. Esta abertura se 

relacionava ao que eu começava a compreender como minha prática profissional: o 

interesse e a escuta, meu próprio olhar, voltado para o humano que ali se apresentava, 

buscar acompanhar a trajetória de outros, era o que eu podia então compreender como parte 

de ser psicólogo.  

Hoje, penso que buscar compreender acompanhando é parte de ser clínico, e que 

este modo de abrir-se também pode propiciar que outros se abram para dizer e perceber 

aspectos de seu cotidiano pertinentes às relações, aos afetos, ao significado e representado 

nos espaços e “que-fazeres”7 humanos, cuja história não está registrada nos boletins, 

ofícios, circulares e reuniões de pais. Faria então cartografia? Não conhecia esta palavra, ao 

menos com o sentido que posteriormente teria para mim, mas me despertava o fato de que, 

na ação do psicólogo, investigar e tentar compreender já é, em si, atuar.  

Por outro lado, a supervisão e a articulação da atividade a partir do planejamento de 

cada encontro nos levava a atuar com um script: neste sentido, de certa maneira, a 

possibilidade do florescimento completo do encontro naquilo que ele podia ser por si 

mesmo por vezes se ofuscava em nome de uma tarefa a cumprir, que talvez servisse mais 

ao oferecimento de alguma segurança aos estagiários do que a uma necessidade do 

trabalho... Ainda assim, o inesperado tomava lugar, e esta era a aventura de conhecer: uma 

menina que fugiu do grupo para o banheiro por que se sentia feia, um menino que começou 

a contar os maus tratos sofridos pelo pai, um diálogo surgido em torno de apelidos 

pejorativos que os colegas atribuíam uns aos outros, um comentário como “aquele é o 

condomínio onde moram os ricos”, a diretora que de repente reconheceu a qualidade de 

uma professora da classe indicada para intervenção psicológica, até então considerada 

incompetente apenas por ser negra e por ter menos tempo de magistério do que as outras... 

Nos momentos em que o inesperado rompia, novas facetas se apresentavam na teia de 

relações cerzida na escola, na face de cada criança, de meus colegas de estágio, da minha 

própria. c 

                                                 
7 Expressão utilizada por Paulo Freire (1998) para designar as atividades humanas cujo “produto” é a própria 
transformação do homem, como as atividades de educação e de pesquisa. 
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Foi por essa época, em meio a esta aventura do descobrir, que comecei a me 

interessar pela pesquisa. Em minha iniciação científica, em psicologia escolar, surpreendi-

me em minha primeira entrevista com a mãe de um aluno, quando lhe perguntei como se 

formara sua família. Ela começou a contar de seu abandono, do tempo que tinha passado na 

ala da antiga FEBEM para menores abandonados por ter perdido os pais, de quando morava 

com uma tia, como ia para a escola e era a única a não ter nem lápis, sentindo-se, segundo 

suas próprias palavras, “o patinho feio”. Somente se sentiu com uma família de fato quando 

foi morar com o namorado, na casa da mãe dele, que passou a “adotar” como sua mãe. Seus 

três filhos haviam nascido deste pai, e o casamento anos depois havia se acabado pelo 

envolvimento com drogas do marido. Contou histórias de necessidade, abandono, 

violências concretas e simbólicas... Não utilizava nem mesmo o próprio nome, de que não 

gostava, tendo adotado outro, que achava bonito e pelo qual pedia a todos que a 

chamassem. Ainda assim, sobrevivia, criara os três filhos, construíra uma casa simples de 

alvenaria, por acabar, com seu suor e suas lágrimas, o que lhe dava certo orgulho.  

A compreensão desta história só tomou para mim as cores que tomou porque ela 

não foi contada por alguém que veio à clínica-escola e discorria sobre algo que eu 

imaginava. Eu estava na casa construída pelo suor daquela mulher, eu me perdia e me 

encontrava nos becos da favela da Vila Dalva e da Favela do Sapé, atrás dos alunos de 

minha pesquisa. Eu precisava percorrer os espaços para decorar os lugares em que se virava 

e as passagens nada óbvias no labirinto dos barracos, num lugar em que o sobrevoo8 jamais 

revelaria como chegar à casa do Flávio e da dona Joana, à casa da Deise e da Dona Maria. 

Ao mesmo tempo, quanta surpresa ao vê-la ali, falando por horas, a dois quase 

estranhos – eu e meu colega de pesquisa – que cujo único motivo que tinham apresentado 

para saber sobre sua história era o simples interesse por sua vida! Eu, particularmente, me 

senti na obrigação de ser delicada para com ela, e demonstrar respeito... Ela chorou no meio 

da história, e tive a impressão de que também estava desabafando. Hoje compreendo que 

aquela entrevista, embora fosse parte de uma pesquisa, foi também um atendimento. O que 

acontecera ali foi muito especial, e ela falou, numa outra ocasião, que nunca havia nem 

mesmo lhe passado pela cabeça a ideia de reconstituir completamente sua história, entregue 

que estava ao seu cotidiano atarefado. 

                                                 
8 A ideia de uma diferenciação entre o sobrevoo e o percurso no território é utilizada por Polanyi (1969). 
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Clínica e pesquisa... Apenas percebia que, em Psicologia, estas duas dimensões são 

indissociáveis, mas talvez não soubesse colocar esse sentimento em palavras e chegava a 

me perguntar se associar as coisas seria correto, pois vivia uma repartição entre aulas 

teóricas e estágios práticos durante o curso. Fui ler pensamento semelhante em Paulo 

Freire, já na pós-graduação, alegando a indissociabilidade entre educação, aprendizagem e 

pesquisa, e em alguns artigos, como o de Heloísa Szymanski e Vera Cury (2004) e o de 

Vieira Filho (2001). Atualmente, penso que este entrelaçamento estava presente até mesmo 

em Freud, na formulação de hipóteses entrelaçadas às vivências pessoais para a 

compreensão do sofrimento humano. Talvez seja então preciso compreender como 

realizamos um movimento de institucionalização em que as hipóteses e leituras sobre o real 

passam a adquirir um estatuto de veracidade maior até mesmo do que as experiências 

concretas a partir das quais foram formuladas.  

Assim, as percepções sobre entrelaçamento entre clínica e pesquisa, advindas de 

minha experiência, foram se tornando convicções, e fui tentando buscar falas em minha 

prática e em minha formação que ressoassem com aquilo que eu estava vivendo. Creio que 

foi por isso que me fez tanto sentido, ao entrar no Laboratório de Estudos e Prática em 

Psicologia Fenomenológica e Existencial (atualmente Laboratório de Estudos em 

Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia), quando a Professora Henriette disse 

que faríamos cartografia nas polícias civil e militar, como modo de começar algum tipo de 

trabalho nestas instituições. Espantada, perguntei: como assim? Então ela explicou: Você 

vai lá conversar com as pessoas, conhecer, saber como é o trabalho deles, ouvir, tentar 

entender... Aquilo me aliviou imensamente. Ah, então eu sei o que vou fazer – vou 

conhecer. Vou tentar me abrir para um universo no qual sou estrangeira, procurando ter 

interesse e respeito, e vou também tentar me abrir a um universo interno no qual sou 

estrangeira de mim, procurando respeitar meus limites. Atenção. Vou buscar estar atenta ao 

em torno, ao interno e ao que se passa entre ambos.  

Comecei o estágio no plantão em instituições apenas seis meses depois de começar 

os atendimentos na clínica-escola. No atendimento de crianças e adultos na clínica-escola, 

também passei por situações nas quais a presença definitiva do outro me fazia ressoar o 

investigar, o buscar entender. Olhando para trás, acredito que o fato de haver começado 

pelas instituições, pelas casas da comunidade, pelo campo, teve influência em meu modo de 
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compreender e viver estas experiências. Lembro-me de um garoto que morava com a mãe, 

com queixas de indisciplina em casa e na escola. A mãe não conseguia fazê-lo dormir no 

horário, fazê-lo ir para a escola, fazê-lo escovar os dentes, enfim, colocar regras e limites. 

Ela mesma relatou perceber-se como uma criança e tê-lo adotado porque queria alguém 

para cuidar dela. Depois de algum tempo atendendo, a instituição me exigia, pela 

disciplina, que eu aplicasse algum teste para reafirmar aquilo que compreendera no 

atendimento, deixando um relatório registrado na clínica. Mas ele não queria fazer nenhum 

tipo de testes. Não consegui. Larguei os testes de lado, no meio do atendimento, e comecei 

a perguntar-lhe do que ele tinha medo, o que era tão difícil de falar...  

Fui orientada, então, a aplicar o desenho da família, por ser menos estruturado. E ele 

desenhou a família de um desenho animado que acompanhava, cujos pais apareciam pela 

metade, a filha era uma vaca e o filho um frango. Pedi-lhe que desenhasse outra família, 

que não fosse da televisão, mas que ele conhecesse ou imaginasse. Ele olhou para mim e 

disse: “eu não conheço famílias fora da televisão”. E eu fiquei pensando porque a 

instituição precisava daquele teste... Queria entender, queria conversar com aquela mãe, 

queria conversar com ele, desenhar com ele o que ele quisesse, e pude ir até certo ponto, 

mas percebi então o quanto eu mesma também era atravessada pela instituição... Talvez em 

dimensões e por pessoas que nem mesmo me conheciam, ou àquele garoto. E, é claro, por 

maior que fosse minha vontade, eu não me sentia autorizada ou legitimada nem pela 

instituição e nem por meus parcos conhecimentos e experiências em Psicologia, a 

investigar ou questionar as razões destas regras...  

Este atendimento aconteceu num grupo de supervisão em que a supervisora era 

considerada “aberta”, pois considerava o relato e a percepção dos alunos para compreender 

o “caso”. Assim, podíamos ser ouvidos e dar nossa opinião no atendimento. Ela não me 

perguntava como eu estava no atendimento, mas perguntava o que eu pensava em fazer... 

Ainda assim, os relatórios eram encaminhados, na imensa maioria das vezes, com indicação 

de psicoterapia para a criança e orientação para a mãe. Hoje, provavelmente indicaria, no 

atendimento daquela criança, psicoterapia para a mãe e orientação para a escola... Até 

mesmo porque, por volta da mesma época, li a tese de doutorado da Marilene Proença 

(Souza, 1996), em minha pesquisa de iniciação científica, que abordava o fato de a 

indicação a 85% das queixas escolares era psicoterapia para a criança e orientação para a 
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mãe, desconsiderando qualquer atuação na escola, onde a queixa havia sido formada. 

Assim, essa indicação havia se tornado um padrão que dominava os psicodiagnósticos em 

clínica-escola. Eu sabia disso, estava vivendo isso, estava contribuindo para isso e não me 

sentia autorizada a fazer de outro jeito... E minha própria formação se tornava algo bastante 

contraditório, pois era orientada a fazer numa disciplina algo que era veementemente 

criticado em outra. 

No atendimento a adultos, minha porta de entrada foi o Plantão Psicológico, ainda 

como aluna do quarto ano da graduação. Esta experiência possuía algo em comum tanto 

com minha experiência de campo quanto com aquilo que eu começava a compreender no 

projeto de cartografia que principiava seu desenvolvimento nas instituições policiais: eu 

não sabia exatamente para que direção o atendimento se orientaria.  Não que soubesse, na 

realidade, em outros momentos, mas o planejamento feito me dava uma segurança neste 

sentido. Na verdade, nunca sabemos para onde o atendimento irá se dirigir, pelo fato 

bastante concreto de que se trata de uma relação humana. Arendt (2001) já apontou este 

fato do ponto de vista da política, contudo ele se baseia principalmente na imprevisibilidade 

do encontro com a alteridade que, como tão bem considerou Merleau-Ponty (1974), 

consiste numa relação que se tece sempre de maneira nova a partir da dialogicidade entre 

eu e outro. Ainda assim, muitas vezes pensamos que sabemos e que estamos conduzindo o 

percurso, ou acabamos “encaixando” aquele atendimento num plano referencial tácito. 

Percebia, então, uma semelhança entre plantão e pesquisa por sua possibilidade de 

explicitar este desconhecimento do outro e trabalhar a partir dele. Talvez eu houvesse 

primeiramente entendido plantão por “investigar a demanda”, ou seja, tentar novamente 

buscar e compreender, com o outro, o que está acontecendo, o que significa aquilo que ele 

vive, aquilo que vivemos juntos no atendimento, que pertinência pode ter uma escuta àquilo 

que o outro me traz. 

O que justamente me encantava no plantão era admitir um conversar e investigar 

juntos... Agora retomo um texto que li naquela época (Schmidt, 1987), que apontava para a 

articulação do diálogo com o outro e para a narrativa das experiências no espaço do 

aconselhamento. A Profa. Maria Luísa Schmidt apresentava em seu texto epígrafre de 

Walter Benjamin para compreender o espaço do psicólogo: “aconselhar é menos responder 
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a uma pergunta do que sugerir a continuação de uma história que está sendo narrada” 

(Benjamin, 1985 apud Schmidt , 1987, p. 14). 

Benjamim (1985) transitava sobre as possibilidades da narrativa, na qual os 

diferentes meios de construir estórias expressavam e engendravam possibilidades humanas 

diversas, transitando pelo significado e pelo sentido que o narrado poderia alçar e construir, 

levando a um espaço-entre (Heidegger, 2001, p. 135), uma organização e uma linguagem 

para o mundo em torno, entre proximidade e distância, e uma possibilidade de permanecer 

e estar.  Neste contexto se encontravam muitas de minhas experiências. Lembro de uma 

paciente que comecei a atender, que havia passado por uma internação psiquiátrica, estava 

tomando medicação, tinha muita dificuldade de falar de si, era aluna do curso de Música e 

não conseguia mais tocar... Apenas depois de seis meses e muita investigação, pudemos 

descobrir que ela também precisava de fisioterapia para recuperar o movimento das mãos. 

E aí entendi que todo esse tempo era também, antes de tudo, um plantão. Depois, fui 

percebendo que o plano referencial tácito da vez, no contexto onde o plantão se 

desenvolvia, era uma triagem para psicoterapia, e que o plantão até mesmo deixava de 

acontecer. Quanta gente eu ouvi dizendo que não daria mais plantão porque não podia 

atender mais pacientes em psicoterapia...  

Em meio a estas experiências, as visitas à delegacia e à polícia militar me levaram a 

repensar e refletir sobre minha ação. Questionar e compreender as instituições abria novas 

dimensões clínicas: eu descobria que um espaço que se abria na escuta de um sofrente, de 

alguém que procurava o plantão, podia também ser um espaço que se abria para a própria 

constituição do trabalho clínico na instituição, para que os atores conhecessem a proposta. 

Este mesmo espaço constituía ainda um espaço para a apresentação de novas atitudes e 

modos de lidar com as questões que apareciam na instituição e, nesta dimensão, se figurava 

como espaço reflexivo e pré-político. Começavam a se entrelaçar, para mim, as múltiplas 

dimensões de pesquisa, intervenção9 e aprendizagem que delineavam uma cartografia 

                                                 
9 A palavra intervenção é compreendida nas modalidades de prática implementadas pelo LEFE nas 
instituições de acordo com sua interpretação por Szymanski (2004) como interpor os bons ofícios. 
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clínico-social10, que começava a se constituir enquanto metodologia de conhecimento e 

intervenção no campo. 

Retomando alguns fragmentos de memória, transito por minhas descobertas de 

então... Lembro-me de uma conversa com uma soldado, falando sobre a instituição Polícia 

Militar, quando eu estava começando meu primeiro trabalho cartográfico propriamente dito 

e perguntava a todos como era o trabalho na instituição. Ela me respondeu, de modo 

bastante direto: “o ruim daqui é que todo mundo só aparece para criticar” e passou relatar 

experiências de seu cotidiano de trabalho nas quais não se sentira ouvida. Eu a ouvia, e na 

sua fala entrevia tanto minha pergunta, pois ela me apresentava sua compreensão da Polícia 

Militar, quanto seu próprio mal-estar... Era como se clínica e pesquisa novamente se 

misturassem, mas de uma outra maneira – minha pergunta abrira um espaço e um caminho 

clínico que eu não havia esperado, algo para se atentar em um trabalho naquela instituição. 

Esta possibilidade me ressoou, depois, em supervisão, quando pude ouvir de outros o 

sentido de sua fala que eu havia conseguido perceber, mas ainda não designara por 

palavras: “ela está falando da falta de reconhecimento no trabalho”...  

Também nessa época, lembro-me de uma conversa na civil, com um investigador, 

que começou com a simples pergunta: vamos tomar um café? Por meio daquele convite, o 

investigador pedia um acompanhamento para uma pausa no trabalho, algo que certamente 

não se restringia ao café, e apresentava sua própria maneira de aproximar-se da equipe. 

Algo que talvez podia ser respondido por nós – “Claro, eu acompanho você”... Estas 

situações indicavam outros modos de aproximação daqueles que estavam na instituição, ao 

mesmo tempo em que explicitavam os modos de ser e se situar naquele contexto.  

A atenção a estes acontecimentos também foi apontando para a necessidade de 

separar os projetos nas polícias: na verdade falávamos de duas instituições diferentes, pois a 

polícia civil e a polícia militar tinham modos distintos de se organizar e funcionar, 

problemáticas diferentes e, além disso, acontecia uma “disputa” entre ambas. Esta 

percepção, pela via da cartografia, possibilitava tanto uma compreensão e escuta de alguns 

aspectos da instituição – a questão disciplinar mais intensa na polícia militar, o problema da 

corrupção mais próximo e comentado na polícia civil, disputas e representações entre 

                                                 
10 A respeito desta metodologia cartográfica, é possível consultar atualmente diversos trabalhos (Morato, 
1999a, Nunes, 2006, Aun, 2005, Aun & Morato 2009). Além destes, o tema será também desenvolvido na 
presente pesquisa, nos capítulos III e VI. 
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membros de ambas, entre outras questões – e também a busca e construção de ações para 

possibilitar a criação de um espaço de escuta naquele contexto.  Assim, foi a partir do 

trabalho constituído na cartografia que se desvelou, nestas problemáticas, a necessidade de 

separar os projetos.  

Ao longo do trabalho, alguns textos me ajudavam a refletir e me situar. Li, como 

todos os alunos-estagiários dos projetos em instituições, o livro Filosofia Mestiça, de 

Michel Serres, e começava a compreender minhas lembranças e experiências nas 

instituições como as tatuagens e marcas de Arlequim: por mais que tentasse amenizá-las e 

contorná-las numa dimensão pequena e manipulável pela mão, elas me escapavam, 

tornando-se explicitamente brilhantes em mim, exalando pelos poros as impregnações que 

eu havia sofrido no campo, nos encontros com os policiais, com a comunidade, com as 

pessoas que atendi em minhas primeiras experiências. Lembro-me de Serres (1993) 

abordando a lateralidade das mãos  

  
Como descrever um destro?  Como um organismo cortado, sofrendo de grave 

hemiplegia. (...) Eis somente a metade da verdade. Como descrever, por sua vez, um 

canhoto? Como um organismo atravessado por uma rachadura, paraplégico, doente. Lápis, 

garfo, bola, tesoura convêm à sua única mão, enquanto a outra pende, adormecida. (...) 

Feitas as contas, um vale o outro (...) outros destros, do outro lado (...) O uso de apenas 

metade do corpo, considerado universal por certos etnólogos, não remontará a imemoráveis 

práticas de sacrifício? Destro ou canhoto jamais toleram um outro a seu lado, exceto morto 

ou natimorto.  Eu prego contra a pena de morte neste assunto, prego pelo corpo 

reconciliado, pela amizade entre os irmãos (...) Portanto, obrigado, em primeiro lugar, a 

quem me formou na plenitude e na saturação de um corpo completo. Nada confere mais 

sentido do que mudar de sentido. (p. 9-11). 

 
Surpreendi-me, pois escrevo com a mão esquerda, mas não sou totalmente canhota. 

Faço muitas coisas com a mão direita, porque para mim é impossível usar uma carteira de 

canhoto, abrir uma porta com a mão esquerda, usar um abridor de latas de canhoto. Talvez 

o mundo tenha sido preparado para os destros e eu me adaptei. Talvez eu simplesmente seja 

ambidestra, conforme um teste de lateralidade que fiz. Nunca vou saber ao certo. Mas 

talvez a coisa mais importante que Serres tenha me proporcionado seja exatamente essa: no 

entrelaçamento entre eu e mundo, entre dois, entre muitos, há sempre uma ambivalência 
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naquilo que conseguimos perceber. Há sempre mais sentido e mais posições das quais se 

pode contemplar algo. E por estas vias, que falavam ao mesmo tempo filosoficamente e 

metaforicamente de minha experiência, a fenomenologia se descortinava para mim como 

algo próximo, um modo de desconstrução e reinvenção do olhar... Lembro-me ainda deste 

autor, em sua discussão sobre as aprendizagens que ocorrem no meio da travessia. Tomo 

em minhas mãos o texto daquela época, com algumas passagens que havia então grifado: 

 
Ninguém sabe nadar de fato antes de ter atravessado, sozinho, um rio largo e 

impetuoso, um braço de mar agitado. Só existe chão em uma piscina, território para 

pedestres em massa. Parta, mergulhe. (...) [você se conserva na margem tempo bastante] 

para que seu corpo reflita que ainda pode voltar. Até um certo limiar, você conserva esta 

segurança: o mesmo que dizer que ainda não partiu. Do outro lado da aventura, o pé confia 

na aproximação (...) você está tão próximo da margem que pode dizer que já chegou (...) o 

nadador sabe que um segundo rio corre neste que todo mundo vê, entre os dois limiares, 

atrás ou à frente dos quais quaisquer seguranças desapareceram: ali ele abandona toda 

referência. A verdadeira passagem ocorre no meio (...) não mais na expectativa das 

descobertas estáveis, mas como instalando-se para sempre em sua vida estrangeira (...)  O 

corpo que atravessa aprende certamente um segundo mundo, aquele para o qual se dirige, 

onde se fala outra língua. Mas ele se inicia sobretudo num terceiro, pelo qual transita (...) 

Para sempre expulso de todas as comunidades, mas um pouco, levemente, em todas. 

(Serres, 1993, p. 11, 12, 13). 

 
Há um mundo no meio. Há todo um universo das incertezas, em que cada cor, cada 

traço, cada aroma se mostra com a intensidade do que é conhecido pela primeira vez. Era 

para mim também uma travessia abrir-me para uma perspectiva de compreensão do 

conhecimento e do trabalho completamente diferente do que grande parte de minha 

educação havia transmitido. A travessia no rio relatada por Serres eu articulava com o que 

ouvia no grupo de estudos sobre Biswanger11, no qual Fernando Almeida, que coordenava 

o grupo, falava de Martin Heidegger e sobre a compreensão deste filósofo sobre a condição 

humana de desalojamento. Já a professora Henriette Morato compreendia o próprio plantão 

                                                 
11 Grupo de estudos sobre o livro “Três formas malogradas de existência” de Ludwing Biswanguer, realizado 
em 2001. 
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como um espaço de desalojamento, o que para mim era de um enorme alívio, pois 

legitimava o que eu mesma sentia em muitas experiências...     

Nesta mesma época, houve a inserção de um novo supervisor, Walter Cautella, no 

projeto da polícia militar, no qual permaneci. Ele relatou sua experiência no plantão em 

uma outra instituição, um hospital psiquiátrico, expressando em seguida uma compreensão 

do plantão que conseguia designar, para mim, minha própria experiência então: “O plantão 

começa na hora em que você entra na instituição”. Este modo de olhar, que eu percebia 

intensamente presente em minha atitude e em minha ação no trabalho clínico, retomava o 

lugar do plantão à minha própria presença, e me situava como a principal referência, no 

trabalho, para mim mesma. Eu e esta equipe, no exercício de compreender este espaço, 

elaboramos então uma pesquisa apresentada no Simpósio de Iniciação Científica da USP, 

abordando a questão de uma ampliação do espaço clínico, que na época designamos como 

“setting ampliado” (Braga, Nunes, Gonçalves, Oliveira, Cautella & Morato, 2001). Retomo 

trechos escritos então, em relatório de pesquisa posterior (Nunes, Braga & Morato, 2002): 

 
A permanência e constância do Serviço, evidenciados formalmente nos dias e 

horários fixos, possibilitaram a abertura de um espaço outro possível dentro da companhia 

militar. Nesse espaço de escuta e atenção às demandas que emergiam, sentidos do contexto 

institucional, que revelam-no e a sua dinâmica, puderam ser apreendidos nas relações entre 

policiais e estagiários e poderiam, nessa relação permanente e constante, ser ressignificados. 

(Braga, Nunes & Morato, 2002 p.33). 

 
O fato de os estagiários estarem em contato direto com esses policiais no seu 

cotidiano e nesse contexto, sendo afetados por estes elementos e discursos, trouxe a 

reflexão de que a atitude do clínico com relação ao sujeito que sofre, por estarem ambos 

inseridos num mesmo contexto, é atentar também para esse contexto e não somente para os 

pedidos explícitos de atendimento que ocorrem nas relações. Se não há uma compreensão 

da comunicação feita nesse contato direto, em sua complexidade de poder revelar tanto o 

policial quanto o contexto, a atitude e a escuta do clínico ficam comprometidas na sua 

capacidade de acolhimento da dor que se faz presente. As supervisões, nesse sentido, foram 

fundamentais para que a compreensão desse contato direto, em suas diversas possíveis 

comunicações, pudesse conduzir à reconfiguração do setting (enquadre) como sendo a de 

“setting ampliado” (Braga e cols., 2002). Este setting diz respeito à atitude do clínico na sua 

relação com sujeitos num contexto institucional. Toda e qualquer forma de comunicação 
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que se apresenta nesse contexto, quando da entrada do clínico, deve ser compreendida como 

um possível atendimento psicológico. Isto porque, na posição que esse clínico ocupa nessa 

dinâmica institucional, essas comunicações possuem o sentido de se fazerem presentes e, 

através de sua escuta e atenção, é que a demanda pode emergir e configurar-se como um 

pedido de ajuda (...) O espaço de escuta e atenção, propiciado pelos estagiários no espaço 

institucional e configurado como setting ampliado, implicava numa disponibilidade desses 

estagiários para apreender o sentido das comunicações que se realizavam nas relações nesse 

contexto. (Nunes, Braga & Morato, 2002 p.36). 

 
A disponibilidade, com a qual os estagiários do Serviço de Plantão Psicológico se 

propunham para acolher a demanda emergente, é geradora de sua ansiedade, porque se 

dispor não é algo dado a priori, nem se ativa exclusivamente pelo aprendizado de uma 

técnica. Uma tal aproximação é um modo de produção de relação; assim, o Serviço, no 

contexto institucional, e pelo seu próprio modo de se apresentar, já pode conter elementos 

terapêuticos de escuta e atenção desses policiais ou de quaisquer outros usuários. Uma tal 

construção e produção de relação implicam o contato com aquilo que é novo, para quem 

chega no novo espaço, no caso os estagiários, – o contexto institucional e os próprios 

trabalhadores que o constituem. (Nunes, Braga & Morato, 2002 p.38). 

 
A atenção ao outro, e ao modo como era afetada pelo que se passava à minha volta 

seria, posteriormente, retomada na dissertação de alguns colegas por outros modos de 

expressar: “O lugar do plantão é o plantonista”; “O plantão se caracteriza por uma 

atitude”...  Esta presentificação do espaço clínico a partir de uma atitude clínica muitas 

vezes se clareava em situações que não configuravam um atendimento direto e explícito. 

Era em momentos que “algo” acontecia sem, no entanto, ser claramente denominado que 

esta atitude ficava clara.  

Um destes momentos foi quando, no início do trabalho, a companhia em que 

dávamos plantão oferecia cursos de tiro aos batalhões, e havia uma grande circulação de 

soldados. Em um plantão, que realizei junto com uma plantonista que ia à instituição pela 

primeira vez, passamos por uma experiência muito significativa destes espaços desvelados 

na experiência. Em nossa cartografia, resolvemos subir no stand de tiro da instituição, pois 

lá estavam todos os policiais, inclusive de duas companhias de polícia vizinhas, e fomos 

perguntar sobre aquele curso, a diferença entre as companhias, o trabalho deles. E surgiu, 
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com alguns policiais, uma conversa sobre o trabalho, em que falavam do medo: do medo da 

violência, do medo da morte numa ocorrência, de não poder ter medo. Eles passaram a falar 

das situações de medo e morte que enfrentavam na rua, sobre não saber, a cada dia, se iriam 

rever a família, sobre a conduta de enfrentamento que todos esperavam deles.  

Enquanto ouvíamos seus relatos, ouvíamos também os tiros dos policiais nos alvos 

do curso, ali, ao nosso lado – a violência, a possibilidade de ferir-se, a morte, não poderiam 

ser mais concretas. Ouvia a violência pelas imagens, dentre os cheiros de pólvora e fumaça, 

pelos poros e pelos ouvidos no volume alto das vozes, para se fazerem ouvir em meio aos 

estampidos. Meus interlocutores falavam de uma violência que se passava à minha frente.  

Eu e minha colega plantonista não ouvíamos algo distanciado de nossa experiência, mas 

ouvíamos no estampido das balas a angústia que aqueles policiais também expressavam em 

suas palavras. Em nossa tentativa de permanecer na situação, de permanecer ouvindo o que 

nos relatavam, de tentar compreender e lidar com aquela intensidade de medo, impotência, 

angústia, e muitas outras coisas que não sei se saberia nomear, percebíamos a nossa própria 

necessidade de controle, de uma atitude e capacidade de suporte que talvez também 

esperassem de nós, ou talvez nós esperássemos de nós mesmas...  

Para mim, havia ainda uma preocupação com minha colega – afinal, era o primeiro 

plantão dela – e com nossos limites: como nos comunicar quando é hora de pararmos? Ela 

estaria bem? Após o plantão conversamos e percebemos também nossa necessidade de 

referência uma na outra, como equipe... E levamos para a supervisão aquela intensidade de 

sentimentos raramente expressa de modo tão direto na Polícia Militar. Neste aspecto, a 

própria escuta clínica apresentava sua dimensão cartográfica, constituindo uma experiência 

investigativa na qual se desvelavam apreensões e compreensões sobre o contexto 

interventivo, bem como sobre os atores sociais que por ele transitavam, que serviam de 

subsídio a interpretações e orientações da atitude clínica em outras situações.  

Assim, alguns meses depois, um sargento, que iria fazer uma preleção (reunião 

informativa antes da ronda), com o grupo sob seu comando, convidou os plantonistas que 

ali se encontravam para ministrar uma “palestra sobre stress”. Nesta situação, a equipe 

percebeu, imbuída pela experiência dos plantões anteriores, a abertura de um espaço que 

poderia se transmutar em direção a um diálogo sobre a experiência e as dificuldades vividas 

na instituição. Desse modo, aceitou o pedido, porém não na condição de especialistas que 
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discorriam sobre um tema, mas na perspectiva da atitude clínica de quem convida a falar. 

Retomo o diário de bordo de minha colega 

 
Durante a preleção deste dia, o sargento Manuel nos solicitou uma palestra sobre 

“stress”. Aceitamos o pedido, porém, ao invés de explicarmos sobre as causas do stress, 

começamos relatando experiências próximas ao cotidiano dos policiais com as quais era 

difícil lidar e solicitando que eles também narrassem e refletissem acerca de suas 

vivências. A partir daí, desenvolveu-se uma discussão em grupo, funcionando como um 

grupo terapêutico que procurava dar sentido a estas experiências do cotidiano de trabalho. 

(Diário de Bordo, M. G., 15/06/2001) 

 
Relembro ainda a supervisão deste plantão, na qual se discutia as maneiras de 

encontrar vias de expressão da experiência na instituição, a partir do que havia ocorrido no 

plantão: 

 
Estagiário1: Aliás, o policial pediu outra palestra, não é isso, semana passada? 

Estagiário2: E daí vocês deram a tal da palestra sobre stress? 

Estagiário3: Então, aí ela chegou e falou assim: “então né gente, o que é que vocês sentem 

quando vocês entram na viatura?”. 

Supervisor: Ela foi super habilidosa mesmo. 

Estagiário1: E ela fez isso logo depois de sair da viatura? 

Estagiário3: É, e ela falou “porque pra mim, ficou a impressão de que a viatura tem cheiro 

de sufoco. O que é que vocês acham?”. E jogou. 

Supervisor: Ela jogou a isca, e do jeito que esse pessoal é angustiado, pegaram no ato. 

 
A supervisão deste plantão foi marcante para todos, pois a situação ocorrida 

explicitava claramente a relação entre o serviço e a instituição, clareando para nós mesmos, 

enquanto equipe de trabalho, nosso lugar e nossa ação na instituição. E não apenas marcava 

um espaço construído para a escuta clínica ao longo do projeto, mas marcava também a 

própria instituição. Isto porque me lembro de que, no plantão seguinte, alguns policiais me 

procuraram, comentando a “atuação de meus colegas”. Esta procura direta para falar de 

algo eminentemente pessoal como a experiência vivida na discussão com os colegas era 

algo bastante incomum na instituição, tornando-se mais incomum pelo fato de já haver 

passado quase uma semana e de que eu não estava presente, mas era de outra equipe.  
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Para mim, era bastante clara a abertura dada e, embora alguns policiais 

considerassem “sinal de fragilidade” a “demonstração de sentimentos” ocorrida no fato de 

que minha colega, buscando designar a angústia vivida no constante contato com a morte e 

o inesperado, apontou um sentimento de “sufoco” no ato de andar em uma viatura em alta 

velocidade com a sirene ligada e realizando várias manobras perigosas, muitos policiais 

também apontaram o fato de que ela havia percebido algo sempre eminente no cotidiano de 

trabalho, porém naturalizado e banalizado pelo tempo. Este mesmo aspecto de discussão e 

re-estranhamento das vicissitudes do cotidiano de trabalho se apresentava em muitas 

ocasiões no plantão, possibilitando articular o espaço clínico a um espaço de 

questionamento do instituído. Lembro-me deste modo meu próprio diário sobre um grupo 

de discussão, formado espontaneamente na instituição: 

 
O soldado T. se aproximou e começou a falar sobre o final de semana, ele 

planejava ir pescar com o filho. Fiquei ouvindo, ele parecia muito cansado, desanimado, a 

conversa não combinava muito com seu ânimo. Disse que “a semana foi dura” e contou 

sobre um acidente que tinha socorrido. Olhei em volta, havia um policial chegando e um 

lendo o mural de recados. Olhei para ele, que parecia não se importar. Contou que uma 

menina tinha morrido no acidente. Disse que ela era “loirinha, pequenininha, uns cinco 

anos”. Pescar com o filho me pareceu então uma consciência sem palavras de que, no 

fundo, ele não sabia nunca se poderia adiar a pescaria para a semana que vem... Perguntei 

como foi a situação, e disse alguma coisa sobre a dificuldade de conviver constantemente 

com a morte. Ele disse que com isso “já estava acostumado”, mas que “quando é criança 

aí mexe com a gente”. Foi então que outro policial entrou na conversa, dizendo que 

“quando é criança, é mesmo complicado”. Contou de um menino que havia sido acertado 

por tiros, que ele havia socorrido, não fazia muito tempo. Outros dois policiais também se 

aproximaram. Eu ia perguntando e ouvindo, tentando compreender como era a questão das 

perdas ali, no que eles pensavam nessas horas, como era voltar para casa, falar ou não 

falar disso... Nenhum deles falava muito da situação, quando acontecia. E o engraçado era 

que de repente, ali, todos estavam falando de suas experiências com a proximidade da 

morte de crianças pequenas, uma experiência que falava de uma impotência, de uma 

inversão da ordem natural das coisas, do medo de perder os filhos, de um monte de coisas 

que não apareciam diretamente nas falas, mas no que elas comunicavam. Porque ao 

mesmo tempo alguém contava um ‘caso’ e outro falava do próprio filho, ou um policial 
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contava sua experiência e depois dizia ‘mas eu fiz tudo para salvá-lo’, como se temesse ser 

responsável pela morte porque não conseguiu resolver a situação. Era como se, de repente, 

um espaço diferente tivesse sido criado, um espaço que não falava de uma compreensão 

redondinha das coisas, mas que deixava as “estórias” no ar...”  (Diário de Bordo, 

T.B.M.B.,12/07/2001). 

 
Durante a constituição do plantão psicológico na polícia militar e da articulação 

deste projeto com os projetos realizados na FEBEM e na Polícia Civil, ocorreu o II 

Congresso Internacional e Sociologia Clínica e Psicossociologia, em Belo Horizonte, para o 

qual foi enviado um trabalho sobre a intervenção realizada nas duas instituições policiais, e 

outro sobre o projeto implantado na FEBEM. Neste congresso, começava então a entrar em 

contato com outros autores, que embasavam uma possibilidade de articular a pesquisa e a 

intervenção, compreendendo seu desenvolvimento mútuo nos contextos comunitários e 

institucionais. Conheci então o trabalho de autores franceses que atuavam na Psicologia 

Social Clínica e na Psicossociologia, através das palavras de seus pesquisadores em cursos, 

mesas redondas e simpósios e compreendi sua influência sobre o trabalho da equipe na qual 

estava inserida. Esta influência se apresenta no próprio percurso do LEFE-IPUSP, narrado 

nesta tese como um capítulo da trajetória e um elemento da trama teórico-prática das 

modalidades de prática desenvolvidas e da inserção da Supervisão de Supervisão como 

articulação desta rede de intervenções.  

Compreender aproximações significou também articular algumas diferenças. Afinal, 

se falávamos todos em uma démarche clínica12 articulada a uma atitude e a uma 

compreensão do sujeito social, não partíamos exatamente dos mesmos pressupostos: o 

trabalho de plantão psicológico e de pesquisa interventiva em instituições que realizávamos 

partia de um olhar diretamente fenomenológico, e não de uma leitura psicanalítica, como a 

realizada pelos autores franceses. Situar estas aproximações e diferenças possibilitava, 

então, para mim, compreender melhor meu próprio trabalho, e como eu me orientava e 

articulava meu pensamento em relação a ele. Em minhas reflexões, compreendia melhor o 

que era coerente ou não, para mim, relacionar, e tentava cerzir alguns vestígios sobre as 

implicações de minhas compreensões e escolhas. A pesquisa, no registro escrito, na 

                                                 
12 A expressão démarche clínica é utilizada neste texto conforme sua compreensão por André Lévy (2001), 
designando uma abordagem que privilegia um posicionamento em relação ao outro ao invés de um conjunto 
de métodos e técnicas. 
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apresentação dos trabalhos e no compartilhamento com outros pesquisadores, possibilitada 

pela participação nesses primeiros congressos, se mostrava então como um importante 

momento de compreensão num nível de reflexão diverso do vivido cotidianamente. Este 

espaço rearticulava retomadas no trabalho, e permitia inserções e pertenças num contexto 

mais amplo de atuação, junto a grupos de pesquisa e intervenção.   

Nesta época, o Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em 

Psicologia, no qual eu estava inserida, começou a realizar reuniões com os plantonistas de 

todos os projetos, de frequência aproximadamente mensal. Isto também nos possibilitava 

conhecer outros projetos. A partir desse contato inicial e na mesma perspectiva de 

compartilhar, decidi, então, circular: dar plantão em outras instituições, como maneira de 

compreender melhor o que eu mesma fazia. Entrei no projeto de plantão psicológico na 

antiga FEBEM do Tatuapé. Queria fazer diferente: ir novamente para onde eu não sabia e 

tentar encontrar uma unidade nas práticas de plantão em instituições. Talvez esta tenha sido 

minha primeira cartografia pessoal daquelas práticas, em que não conhecia e me dava a 

conhecer apenas nas instituições, mas frente ao próprio modo de trabalho: conhecia 

diferentes equipes de plantão, refletia sobre aproximações e diferenças do próprio trabalho 

em diferentes espaços.  

Nas unidades da FEBEM (atualmente Fundação CASA) de que participei, e com a 

mudança da equipe, pude perceber claramente a influência do grupo e da instituição no 

trabalho. Era notável como, em unidades com organização diferente, o trabalho ocorria de 

modo completamente diverso... Em uma unidade, em que tínhamos parceria com outra 

instituição, o plantão não deveria ser no pátio, já que a instituição parceira considerava 

“perigoso” para os estagiários e a direção da unidade considerava difícil este trânsito de 

“estrangeiros” pela instituição. É claro que, a partir de nossa experiência de percorrer os 

territórios com os próprios pés, questionávamos este modo de olhar e a pretensa "proteção" 

que um pouco mais de estudo teórico poderia ter num contexto destes. Mas, enquanto as 

brechas não se abriam, continuávamos o trabalho com as alternativas que tínhamos. Assim, 

uma lista era passada para que os adolescentes colocassem seu nome, na escola interna que 

frequentavam. Esta lista possuía sempre muito mais nomes do que o que os estagiários 

eram capazes de atender individualmente no espaço de duas salas, gerando uma grande fila 

de espera.  
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Após algum tempo de negociações com a instituição parceira e a inserção de 

supervisores de campo, conseguimos a abertura do plantão para o pátio e, com ela, novas 

experiências e direcionamentos na unidade puderam ser observados. Assim, muitos 

atendimentos aconteceram, e pode ficar clara a diferença de contexto entre as instituições: a 

procura de atendimento era muito maior em uma unidade do que em outra, em 

compensação o desrespeito também... A instituição colocava muito claramente uma questão 

de limites e, conforme os espaços eram delimitados em cada unidade, o comportamento dos 

internos e dos funcionários podia mudar completamente, criando redes de relações que 

expressavam microculturas e muitas vezes solapavam as reflexões, as angústias e as 

experiências dos atores que transitavam por aquele cenário. O contato no atendimento era 

então sempre permeado por este contexto mais amplo, que não poderia ser ignorado, pois 

estava intensamente presente e atravessava as falas, os gestos, os atos, desvelando a 

indissociabilidade entre estes atores e seu contexto de experiência. 

Estas questões, tão presentes nas experiências de plantão psicológico, também 

modificaram minha compreensão do atendimento em consultório. O fato é que não sabia se 

e quando o cliente voltaria, o que também permitia compreender cada encontro enquanto 

um momento único em suas possibilidades de contato e significação. O sentido deste 

espaço se tornava, desta forma, reconhecível por si mesmo, já que o cliente levaria aquela 

experiência consigo. Afinal, antes de um vínculo comigo, há o vinculo do cliente com ele 

próprio. E havia também a possibilidade e necessidade de, ante a qualquer leitura ou 

interpretação que eu pudesse apresentar ao outro, acompanhar-me da pergunta: faz sentido 

para você? Afinal, a atitude clínica também é uma atitude investigativa e a atitude 

fenomenológica se volta mais para a abertura para possibilidades de ser do que para uma 

definição fixa e constante de uma pretensa “personalidade” de estrutura imutável.  

Neste sentido, a leitura de Dulce Critelli (1996), ao abordar a veracização como 

articulação de conhecimentos numa investigação fenomenológica, ecoa para mim na prática 

clínica, quando o trabalho de constituição conjunta da experiência pode ser compreendido 

também numa perspectiva de veracização. Na clínica também me emergia a legitimação de 

uma compreensão com o outro, num pensamento constituído no plural. Além disso, 

certamente tudo o que o outro expressa no contato comigo, ele o faz a partir de uma teia, de 

uma trama de relações significativas, que estão presentes não apenas no conteúdo do que é 
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abordado, mas na atitude e no modo como cada incômodo, sofrimento ou experiência é 

expressa.  

Simultaneamente, começava a atuar como supervisora, primeiramente no trabalho 

de Supervisão de Apoio Psicológico e na Supervisão de Campo dos projetos de plantão 

psicológico na FEBEM e na Polícia Militar. As experiências como supervisora de campo na 

FEBEM e na polícia me colocaram numa posição de intermediação na instituição que 

significaram um primeiro declive em relação ao olhar, em direção à compreensão de que a 

equipe de trabalho atua também como instituição. As articulações do grupo, em plantão, 

como possibilidade de compreensão do campo, constituída também no contexto de um 

pensamento no plural, possibilitavam perceber uma profunda vinculação entre a 

multiplicidade de olhares na construção de saberes, a aprendizagem, a pesquisa clínica e 

cartográfica, o olhar fenomenológico e a intervenção. Os aspectos de ensino, pesquisa e 

extensão formavam um todo complexo, em que o sentido de um aspecto era correlatamente 

atribuído pelos outros aspectos que o acompanhavam. O trabalho se apresentava para mim, 

então, como mosaico e caleidoscópio.  

Na experiência de supervisora num projeto de Supervisão de Apoio Psicológico na 

FEBEM do Brás, em dupla com a professora Henriette, começava a compreender, na 

mesma época, a possibilidade de articulação entre o trabalho desenvolvido na instituição e 

o trabalho desenvolvido com a instituição, numa interface entre instituição cliente e 

parceira num trabalho. Esta possibilidade de circulação pelos diversos contextos 

institucionais abria-me novos horizontes. Na relação com os técnicos, compartilhando suas 

angústias, eu descortinava os entrelaçamentos institucionais. Muitas daquelas pessoas 

buscavam realizar um bom trabalho e era por vezes enredadas em situações que jamais 

haviam imaginado. Lembro-me de uma psicóloga que atendia e tentava ajudar um interno, 

até o momento em que foi ameaçada por ele. Ele disse que conhecia a rua em que ela 

morava, a academia que ela frequentava e que, se ela não o ajudasse a sair, ele a 

“encontraria lá fora”. Ela não era responsável pela liberdade dele, era inclusive de outra 

unidade, apenas o atendia clinicamente, nada poderia fazer. Para aquele menino, inserido 

em uma instituição total, as pessoas perderam os seus rostos, e qualquer trabalhador da 

instituição havia virado representante do mesmo poder. Já a psicóloga só foi perceber o 

peso e a amplitude da situação da supervisão: a naturalização da violência cotidiana na 
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instituição havia cegado a percepção para alguns modos de ser afetado pela violência. A 

Supervisão de Apoio era então um espaço de compartilhar, no qual a intensidade do vivido 

ganhava colorido e legitimidade pela narrativa e pela interpretação compartilhada das 

experiências...   

Esta vivência de duas interfaces institucionais me foi fundamental para 

compreender a inserção dos atores na instituição, a constituição de modos de subjetivação13 

e de trajetórias existenciais relacionadas ao trabalho, ao contexto de vida, às situações de 

encarceramento, escolarização, situações traumáticas ou inesperadas, situações de violência 

e luta por direitos sociais. Esta multiplicidade de articulações e relações, pela qual cada 

sujeito social se afetava e se posicionava, influenciava e co-produzia também os modos de 

inserção de uma escuta clínica na instituição, nas diversas modalidades de prática – 

atendimentos, plantões psicológicos, oficinas, supervisões.  

Posteriormente, atuei como supervisora clínica nos projetos de plantão psicológico 

da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foi a partir desta experiência que realmente pude me 

apropriar das constantes mudanças de perspectiva necessárias para lidar com o trabalho em 

instituição. Perceber o entrecruzamento dos olhares das diversas narrativas tornou-se 

crucial para elaborar uma visão de conjunto do trabalho. Resgato um diário de bordo dessa 

época: 

Esta supervisão teve algo muito bacana: a M. [plantonista] contou de uma conversa 

com o delegado, em que ela chegou depois que a A. P. [plantonista] já estava falando com 

ele... Ela ficou preocupada, pois se sentia interrompendo alguma coisa, e se sentia ao 

mesmo tempo tendo que oferecer um espaço e invadindo o espaço. Ela sentia como se ele 

estivesse falando de “amenidades”, contando dos filhos, de atividades que fazia com ele. 

Pedi então para que a A. P. falasse. A A.P. então relatou que ele de fato começara 

perguntando primeiro se ela própria era casada e tinha filhos, e frente à resposta 

afirmativa, começara a contar das dificuldades que estava vivendo, do quanto era difícil 

                                                 
13 No movimento hermenêutico de compreensão e interpretação do Dasein, constituímos nossos modos de ser. 
Cada compreensão traz em si um horizonte de interpretações possíveis e cada interpretação redireciona a 
compreensão, fazendo com que, a cada momento, nos encontremos no mundo de modo diverso. No entanto, 
em meio a este movimento de diferencição, reconhecemos algo a que chamamos “eu”, a despeito das 
diferenças que também reconhecemos em nós mesmos. É o modo como me lanço, na singularidade de minha 
experiência, neste movimento a partir do qual me reconheço e me diferencio de mim a cada momento que 
aqui denomino “modo de subjetivação”, no sentido do reconhecimento da subjetidade, ou seja, da dimensão 
subjetiva de minha experiência que, embora aliada à objetidade do mundo, já que estou sempre junto às 
coisas, se apresenta e apresenta o mundo para mim de maneira singular.  
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educar os filhos trabalhando na polícia, e de sua preocupação pela separação eminente da 

mulher, mas que deixara de falar coisas pessoais quando a M. chegara. O relato da A. P. 

foi aliviador, pois deu para a M. uma referência que ela não teria sozinha, e ela pode 

legitimar a sensação dela. Ao mesmo tempo, a articulação dos relatos pode dar a elas uma 

experiência das interfaces que elas não possuíam, reconstruídas no plantão. A própria A.P. 

não tinha percebido que a mudança de atitude do delegado era devida à chagada da M., 

ela apenas achou que ele não quis se aprofundar muito num primeiro contato. Foi o 

incômodo da M., aliado ao relato da A. P., que deu a dimensão da situação. (...) Achei que 

tiveram coisas muito interessantes na supervisão, a discussão de um olhar amplo sobre o 

plantão, a questão de que o lugar do plantão é o plantonista, a questão das possibilidades 

de ação em cima do que me trazem ou do que eu percebo. Deu pra discutir um pouco da 

insegurança do grupo, uma sensação meio de que se o plantonista “intervir”, vai “perder” 

aquela pessoa, que ela vai se sentir atacada e não voltar, principalmente com os 

funcionários da delegacia. As possibilidades de intervir pelas brechas, a questão de que a 

própria presença é intervenção, a necessidade de circunscrever o espaço e o lugar do 

psicólogo independente das possíveis “fugas”. Questões que têm a ver com se sentir à 

vontade no lugar de plantão. Acho que foi isso o que mais pegou, na verdade, tanto na 

questão da formação do grupo quanto no estar lá, num espaço novo e completamente 

inesperado, mesmo pra quem já fazia plantão. O “estar lá” não é algo de um ambiente em 

que as questões aparecem tão explicitamente, quanto a FEBEM com a ameaça e o medo, 

ou o jurídico com o desamparo dos moradores de rua, ou a PM, com a normatização às 

últimas consequências. (Diário de Supervisão 15/06/2007). 

 
Na posição de supervisionanda ou de “co-supervisora”, eu via uma supervisão em 

grupo, mas voltada para o meu percurso, eram assim os meus diários. Agora, vejo em meus 

diários de supervisora muitas falas, que me entrelaçam nos alunos, nos clientes, em mim 

mesma e em meus pares. Entrelaço-me em múltiplas posições, olhando um jogo de 

espelhos em supervisão, como se aumentasse meu foco para uma paisagem ao invés de um 

close. Como se a atuação como plantonista fosse composta de retratos narrativos que 

organizam uma cena numa paisagem, a supervisão de campo fosse uma “composição 

cubista” formada por diversos closes de perspectivas diferentes e, na supervisão, estas 

imagens se superpusessem numa “grande angular”, como a professora Henriette Morato se 

refere a esta perspectiva, uma imagem que permite um “zoom”, mas que também permite a 
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ampliação para o olhar da cena num contexto, num jogo de aproximação e distanciamento 

dos elementos que compõem os cenários sociais com os quais trabalhamos. 

Mas olho também a mim mesma em supervisão de supervisão, na dupla posição de 

olhar meus pares e ser olhada por eles. Talvez seja isso o que Hannah Arendt (2000, 2001) 

denominou aparição... E em nenhum destes pontos de vista olho para o mesmo ângulo que 

olhava, como plantonista. Não sou mais a mesma do que quando olhava apenas para meu 

percurso junto ao grupo. A supervisão de supervisão, então, pode funcionar como modo de 

circular para mim do mesmo modo que participar de diversos projetos e encontros coletivos 

funcionava para circular pelo LEFE quando eu era plantonista. É uma maneira de continuar 

no meio da travessia, trocando de lugar para não se engessar, mas mantendo as raízes. A 

fala de um plantonista singular é ao mesmo tempo tão plural! Diz de um atendimento, mas 

diz de uma faceta, de um sentido amplo do trabalho, diz de questões e afetos que estão nele, 

mas que também estão em outros, que também estão em mim.  

Aliás, é o fato de haver em mim questões, ou de eu ser questão para mim que me faz 

continuar. Um “eu” que está em um “nós”: compaixão14. A prática é concreta, mas é 

também muitas dúvidas, uma colcha de retalhos de respostas provisórias a nem todas as 

perguntas, que se cerzem na teia de relações na instituição, em nossa instituição, na relação 

de nossa instituição com as instituições que trabalhamos, entre instituições.  

“A supervisão de supervisão é na verdade uma comunidade interpretativa”. Lembro-

me de ter dito esta frase, conclusão de uma reflexão em uma aula sobre o texto do 

Boaventura (Santos, 1996) e penso no como um novo olhar sobre coisas aparentemente já 

vistas pode desvelar novas perspectivas. Já não estou mais no mesmo ponto, então não olho 

do mesmo modo. Nisto, a própria pesquisa tem um papel fundamental, como tão bem 

observou o Matheus (Oliveira, 2006), diante da leitura de Heidegger: “A própria ação de 

                                                 
14 A etimologia da palavra compaixão articula o termo paixão, derivado da palavra grega pathos, sentir, ao 
prefixo com, referindo-se desta forma a sentir junto. Em contraposição à designação latina de passio 
(derivado latino de “pathos”) como sofrimento, cuja relação permaneceu nas línguas contemporâneas, tanto o 
termo grego pathos quanto o termo também grego “subfere”, do qual se originou “sofrimento”, se referem 
não apenas ao significado latino de sofrimento, mas à afetabilidade no contato com o mundo, de modo amplo. 
Referencio-me ainda no romance de Milan Kundera (1984) que abordou o estabelecimento de uma relação e 
comunicação com o outro a partir deste compartilhar dos afetos: “... a força secreta de sua etimologia banha a 
palavra com uma outra luz e lhe dá um sentido mais amplo: ter compaixão (co-sentimento) é poder viver com 
alguém sua infelicidade, mas também é sentir com alguém qualquer outra emoção: alegria, angústia, 
felicidade, dor. Essa compaixão (...) designa, portanto, a mais alta capacidade de imaginação afetiva – a arte 
da telepatia das emoções. Na hierarquia dos sentimentos, é o sentimento supremo” (p.26).    
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pesquisar já é algo que se dirige ao mundo e, por essa razão, configura-se como um agente 

de mudança tanto da realidade circundante, quanto do ser humano que realiza a pesquisa” 

(p. 32). 

Ao cursar o doutoramento, buscava então interlocutores para situar minha prática e 

experiência num contexto mais amplo. Não me referia apenas à articulação interna de um 

grupo de pesquisa e intervenção, mas também ao contexto sócio-histórico no qual tal 

trabalho foi possível a esta equipe e a outros grupos que circulavam por temas semelhantes.  

Talvez primeiramente haja uma questão ético-política: como possibilitar e 

compreender uma ação clínica contextualizada, que leve em conta a dimensão social dos 

sujeitos? Estes trabalhos seriam, então, uma passagem de uma perspectiva individual ao 

sujeito social. Assim, li “A condição Humana” novamente, que estudei junto com alguns 

autores, muitos psicanalistas, que abordam “experiências eminentemente humanas” (na 

opinião do Prof. José Moura), para estudar humilhação social.  É olhar de outro ponto 

aquilo que vejo com um olhar diferente do psicanalítico. Um contraponto. E visito e 

revisito textos do Benjamin, outros da Hannah Arendt, do Heidegger, para estudar 

supervisão. 

Depois, li ainda outros escritos de Hannah Arendt (1999), para pensar a política na 

atualidade, para pensar o próprio pensar nestes “tempos sombrios”. Lembro-me das aulas 

da Professora Maria Célia Paoli, no Departamento de Ciências Sociais: “Pensar em tempos 

democráticos não é a mesma coisa que pensar em tempos não democráticos, e desde a 

emergência dos movimentos totalitários, os elementos do totalitarismo migraram para as 

democracias”. Como, então, compreender a constituição dos homens enquanto sujeitos 

neste contexto? Como se dão os modos de subjetivação e como se constrói a ação clínica 

num cenário tão complexo? Como é habitar este mundo? Lembro-me então de um texto de 

Heidegger (2001), “Habitar, construir, pensar” – habitamos muito mais do que um espaço, 

construímos mundo, as coisas trazem um mundo, as coisas fazem um mundo, percebemos 

um mundo com as coisas e pelas coisas...  

Quando percebo, estou articulando as coisas numa posição de quem transita, vai e 

vem, para pensar ação clínica. E cartografia como ação clínica. E percebo nesta ação uma 

dimensão política que se dá na articulação do trabalho num grupo, com um direcionamento 
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comum. É nesse sentido que presenciei uma fala de Gilberto Safra15 ao analisar o trabalho 

realizado coletivamente num cursinho popular (Saffiotti, 2008), apontando-lhe o caráter de 

construção e compartilhamento de um sentido comum de pertencimento social por meio 

desta realização conjunta. Ao revisitar meus próprios diários, vislumbro reflexões que são 

frutos desta transição, interpenetrada e costurada a cada momento, pelos diferentes espaços 

nos quais minha própria experiência de significação da clínica se desenrola... 

 
Eu me senti meio esquisita de saber que tinha mais coisas acontecendo, estar numa 

função de intervir e não poder por que as pessoas faltaram ou não falaram.(...) Mas acho 

que um pouco pode também ter a ver com a formação do grupo: pessoas com vinculações 

bastante diferentes umas com as outras e com o Lefe, e que precisam funcionar 

trabalhando juntas. Isso vai precisar ser construído.  (Diário de Bordo de Supervisão, 

27/05/07). 

Essa supervisão de supervisão foi muito bacana, porque a partir do que o R. trouxe 

do projeto da policia militar (...) a gente pode esclarecer algumas coisas que estavam 

precisando faz tempo, sobre as nossas referencias (...) quando eu trouxe a delegacia para a 

supervisão, já estava mais claro também para mim que o principal era as coisas ficarem 

claras no grupo. Pelo tipo de problemas que estavam acontecendo (...), tudo isso 

configurava uma rede de relações que era um prato cheio para não-ditos, mal-ditos e inter-

ditos. E fica difícil trabalhar no dialogo com o outro se o dialogo entre a gente não estiver 

funcionando. (Diário de Bordo da Supervisão de Supervisão, 04/06/2007). 

 
A supervisão não é mais apenas o que se discute teoricamente, mas é “eu-

supervisão” (nas palavras da Profa. Henriette Morato, 1989): nas discussões e nos textos, 

mas também na supervisão da DP, que me faz assimilar “de dentro” o percurso de 

desconstruir conceitos para construir olhares... Percebo em mim mesma, na supervisão de 

supervisão, como o estar entre outros possibilita um espaço de tessitura, de rearticulação do 

emaranhado de experiências do meu trabalho. E percebo na supervisão, no contato com os 

alunos, o como o meu olhar se constitui muito mais para “um dedo que aponta o caminho”, 

parafraseando o verso zen apresentado pelo Matheus Oliveira (2006). O sentido do grupo, o 

sentido do trabalho, a rede de relações entretecida no trabalho, meus afetos e atitudes frente 

a este emaranhado, me desvelam uma outra posição. Talvez eu perceba nesta experiência 

                                                 
15 Em argüição da qualificação de Allan Saffiotti, em 12/07/2007. 



 27 

diferentes níveis de compreensão oriundos de diferentes perspectivas alcançadas por 

posições distintas de um emaranhado.  

Neste sentido, a cartografia pode implicar o percorrer estes atravessamentos, 

experienciar diferentes percepções por minha própria mudança de posição, no mergulho 

pelos vestígios, pelos traços, pelos rastros que estas experiências deixaram. É claro que não 

poderei experimentar todos os sabores do banquete... Mas em minha abertura para a 

percepção, a escuta e o passar pelas experiências, já torno mais claro, para mim mesma, o 

modo de acesso que privilegiei para compreender a teia de relações e experiências que me 

propus a investigar.  

Lembro da dissertação da Helô (Aun, 2005), discutindo o filme “Instinto”, quando o 

antropólogo precisa tirar a câmera para ver os macacos “pela primeira vez” em muitos anos 

que os estudava. No meu caso, tirar a câmera é buscar resgatar as experiências, narrar, 

enfim, compreender o clínico de uma perspectiva do cuidado nas relações com outros que 

é, por excelência, não-instrumental. E muitas vezes, em espaços de aula e de supervisão de 

supervisão, é como se poucas horas por semana parássemos para refletir juntos sobre coisas 

que fazem parte muito concretamente da nossa experiência cotidiana no meio acadêmico e 

na prática clínica, mas para as quais dificilmente há um espaço próprio de reflexão: porque 

mesmo é assim? Em nome de que fazemos o que fazemos? A tal da significância dos 

escritos de Hannah Arendt (2001) ou do rompimento com o tempo linear e cotidiano de que 

fala o Walter Benjamin (1989a, 1989b), completamente diverso de uma simples aula 

expositiva. Releio o prefácio de “Entre o passado e o futuro”: 

 
A situação, porém, tornou-se desesperadora quando se mostrou que as velhas 

questões metafísicas eram desprovidas de sentido; isto é, quando o homem moderno 

começou a despertar para o fato de ter chegado a viver em um mundo no qual sua 

mentalidade e sua tradição de pensamento não eram sequer capazes de formular questões 

adequadas e significativas. E, menos ainda, dar respostas às suas perplexidades. (Arendt, 

1972, p. 34). 

 
Relembro de outro texto da Henriette (Morato, 1999a) comentando sobre a 

importância de se meditar sobre o que “merece ser interrogado” (Heidegger, 2001), e das 

discussões de uma disciplina sobre supervisão no doutorado em relação à pesquisa. Quantas 
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vezes a aplicação adequada de uma metodologia torna-se mais importante do que a 

pergunta ou a significância de suas implicações e repercussões no contexto humano!  

Por outro lado, a simples preocupação quanto à contextualização social e quanto à 

reflexão e à crítica em relação à pesquisa não significam, automaticamente, a constituição 

de um olhar que tenha como ponto de partida o próprio fenômeno e como este se mostra a 

partir de si mesmo. Afetabilidade, esfregação, constância, experiência... Termos presentes, 

inclusive, nos materiais de pesquisa que incorporei posteriormente a esta tese, e que 

abordam outros modos de “acesso” às questões de pesquisa. A formulação de “questões 

adequadas e significativas”, neste sentido, se relaciona à nossa própria pertinência a um 

mundo, talvez tão ofuscada pela conceitualização que nos exija um constante resgate 

daquilo que está mais próximo e, no entanto, cujo acesso pode se tornar mais difícil: nosso 

próprio situar-se num mundo.  

Penso agora na minha tese: quando comecei a escrever fazia-o a partir de um 

formato “tradicional”. É claro que um “tradicional” que se reportava ao que usualmente 

muitos colegas meus haviam feito dentro de um laboratório de orientação fenomenológica: 

apresentação como “eu na questão”, introdução como “a questão no mundo” ou a 

historicidade da questão, metodologia a partir de narrativas, depoimentos, diários, uma 

análise clínica do material e considerações possíveis como “para onde aponta”. 

Redondinho. Não, quadradinho. Conforme me inspirava e me debruçava, lendo certos 

textos, relendo outros, discutindo, procurando pensar na questão de uma perspectiva da 

própria questão, fui reconsiderando que talvez isto fosse também um “encaixe”: eu 

simplesmente não conseguia escrever do jeito a que tinha me proposto e fui me deparando 

com o grande emaranhado que é a cartografia.  

Neste ponto, as aulas sobre supervisão, grupos de estudo baseados na discussão dos 

participantes, meu próprio grupo de supervisão, o grupo de Supervisão de Supervisão, eram 

uma experiência singular: a experiência de como um encontro e a constituição de um grupo 

pode acontecer. E que se constitui com a atitude, sem apoio aparente em teoria nenhuma. 

Ou melhor, talvez só ocorra porque a teoria não é mais apenas teoria, mas está impregnada 

e informa a ação – na disponibilidade de falar e ser ouvido, de ouvir na expectativa de que 

o outro fale, sendo inserida aí a discussão sobre os textos.  
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Relembro da entrevista16 da Henriette, com a qual trabalhei nesta tese: um espaço 

que se cerze com esfregação e constância. As teias de relações precisam de tempo (a 

distância temporal de quem constituiu juntos uma história a ser narrada?) e precisam de 

contato, de uma interpenetração que se dá pela abertura à experiência do outro. E assim se 

fizeram muitas aulas e encontros, grupos de estudo e supervisões: numa experiência de 

como discutir pela experiência, que me dirigiu para olhar minha experiência de pesquisa. 

Não era possível cartografar supervisão de supervisão sem falar de todo o resto: plantão, 

cartografia no plantão, supervisão clínica, supervisão de campo, supervisão de apoio, 

projetos, pesquisas. Aliás, falar de todo o resto era parte da cartografia, falava também da 

historicidade das coisas. 

Abordo a cartografia, mas há também a estreita relação entre a pesquisa que 

desenvolvo e a clínica. Neste sentido, talvez seja possível fazer uma articulação entre o 

modo clínico de investigação e meu posicionamento em pesquisa. Fedida (1988) comentou 

sobre isso: certas proposições (ou pro-posições?) sobre o homem configuram e contêm 

certa clínica. Deste modo, impossível desvincular meu modo de fazer clínica, meu modo de 

investigar a clínica e meu modo de compreender a experiência e a condição humana. 

Engraçado como só agora me senti na liberdade e na pertinência de uma autoria, de 

mudar meu modo de pesquisar deixando-me conduzir pela questão, tornando-o coerente a 

meu tema, e não o contrário. Novamente me lembro de Benjamin (1985)17: o texto do 

narrador, quando ele descreve o olhar, a perspectiva de cima da montanha. Na verdade, é 

perceber que também na pesquisa meu olhar é de uma posição “de dentro”: pesquiso o que 

faço, cartografo uma trajetória que acompanhei e vivi. Será necessário explicitar os 

percursos, as práticas, os “fios da história” (Botelho, 1989), mas será também necessário 

dialogar com um contexto maior que foi se descortinando em temas como clínica ampliada, 

transformações históricas e inserção social. Então é primeiro necessário explicitar o meu 

olhar, meu modo de tecer o emaranhado cartográfico.  

                                                 
16 A entrevista foi realizada pelo psicólogo André Prado Nunes, em 2005, e sua transcrição gentilmente 
cedida na íntegra para esta pesquisa.  
17 O texto “O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Leskov” será referido em discussões teóricas de 
capítulos posteriores. Por ora, transcrevo um trecho deste texto de modo a tornar a referência a ele mais 
compreensível: “Descrever um Leskov como narrador não significa trazê-lo mais perto de nós, e sim, pelo 
contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples 
que caracterizam o narrador se destacam dele.” (p. 195). 
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Por isso, apresentar de antemão minha metodologia e os recursos aos quais recorri 

para realizar a cartografia acabou se mostrando o melhor modo de situar o leitor e tornar o 

emaranhado cartográfico mais compreensível. É pela metodologia que se descortina um 

modo de abordar o percurso de formação das práticas, as próprias práticas e as experiências 

de Supervisão de Supervisão que versam sobre elas, abordadas em seguida. Ao mesmo 

tempo, são estas experiências, contempladas a partir da perspectiva explicitada na 

metodologia, que permitem minhas reflexões. Assim, acabei começando por minha 

metodologia de pesquisa, pois todo o resto é já cartografia.               
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Entre os caminhos da pesquisa: Diário de Bordo ou a cesura de narrativas como 

metodologia cartográfica 

 
Pode-se empreender um questionamento como ‘um simples questionário’ ou 
como o desenvolvimento explícito de uma questão. A característica desta última é 
tornar de antemão transparente o questionamento quanto a todos os momentos 
constitutivos mencionados de uma questão. (Heidegger, 1988, p. 31). 

 

Esta pesquisa teve por objetivo compreender a constituição e o desenvolvimento da 

prática de Supervisão de Supervisão, inserida num conjunto de modalidades de prática que, 

tendo como referencial a fenomenologia existencial e como campo a Psicologia Social 

Clínica, vem sendo compreendida, entre outros modos, como Atenção Psicológica em 

Instituições. Entrelaçando, em seu conjunto, a prática psicológica na extensão de serviços à 

comunidade em seu próprio contexto social, o ensino e a formação em Psicologia e a 

investigação científica por meio da pesquisa interventiva, a Atenção Psicológica em 

Instituições recorre, como metodologia de investigação clínica, à narrativa e à 

rememoração como matéria prima para a cartografia de instituições e de seu próprio 

trabalho.  

 Esta pertinência da narrativa também se apresenta no tocante à compreensão dos 

contextos de grupos e instituições, temas da prática de Supervisão de Supervisão, enquanto 

circuito de constituição de modos de subjetivação, criação de sentidos e formação de 

profissionais em saúde e educação. Coerente a esse contexto, a presente pesquisa também 

utilizou esta metodologia como modo de percorrer os trajetos e percalços da Atenção 

Psicológica em Instituições, buscando investigar de que modo a Supervisão de Supervisão 

aborda a ação clínica, compreender o modo como constitui articulações teórico-práticas e 

refletir acerca de sua pertinência para o trabalho em instituições. Para situar o tema da 

supervisão de supervisão, buscou-se compreendê-la na historicidade das práticas, nas 

dimensões de seu contexto histórico-social, de seu modo de reflexão e contemplação dos 

fenômenos com os quais lida e nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão com os quais 

está vinculada.  

Assim, visando acompanhar a trajetória de desenvolvimento e compreender a 

pluralidade de tramas significativas que se tecem no decorrer da prática de Supervisão de 

Supervisão, ressaltou-se a necessidade de focalizar, como meios de pesquisa, os registros 
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orais e escritos destas práticas. Ao longo da investigação, narrativas, diários, gravações, 

documentos, textos e outros elementos foram incorporados ao material de pesquisa, e são 

utilizados desde a apresentação do trabalho até a análise da Supervisão de Supervisão. Tais 

recursos se mostraram pertinentes para acompanhar e compreender o intrincado de 

relações, significações e afetações pertinentes às práticas clínicas e educativas por sua 

propriedade para desvelar trajetórias e olhares, constituindo os fios da trama narrativa que 

se desenrolou na investigação. 

Primeiramente, refletiu-se sobre a necessidade de produção de um material de 

pesquisa que acompanhasse o cotidiano e a narrativa na própria prática da supervisão de 

supervisão. Assim, visando uma compreensão mais ampla e multifacetada desta práxis, que 

possibilitasse constituir um mosaico de olhares, reflexos e experiências sobre o qual se dão 

as práticas clínicas presentemente investigadas, buscou-se a participação de supervisor e 

supervisionandos, pelo acompanhamento e registro das supervisões e por um registro da 

experiência dos participantes na Supervisão de Supervisão a partir de suas próprias 

impressões e significações.  

Cabe ressaltar que o início da investigação ocorreu em 2006, após um ano da 

configuração inicial do grupo, e acompanhou a inserção de alguns projetos novos, 

juntamente com projetos que já se desenrolavam num período relativamente longo de 

tempo. Assim, o projeto de Atenção Psicológica na FEBEM Raposo Tavares ocorria há sete 

anos, tendo sido oferecidas diferentes modalidades de prática psicológica, que incluíram 

plantão psicológico, oficinas de recursos expressivos, supervisão de apoio psicológico. Os 

projetos de atenção psicológica nas polícias civil e militar ocorriam ambos há seis anos, e 

contavam com a modalidade de plantão psicológico, sendo que o projeto de plantão 

psicológico em distrito policial havia reformulado a equipe e no projeto de plantão 

psicológico na polícia militar, já havia ocorrido a inserção de psicólogos em mais de uma 

companhia da polícia militar e posteriormente o projeto voltara à configuração original, 

além da mudança de supervisor. O projeto de plantão psicológico no departamento jurídico 

XI de Agosto também ocorria há seis anos, com mudanças na equipe. O projeto de 

atendimento individual de encaminhamentos de outros projetos possuía três anos e o 

projeto de atendimento individual na FEBEM de Pirituba ocorria há dois anos, havendo 

algumas mudanças importantes em sua configuração, como a troca de supervisor. Outros 
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projetos, como o de cartografia clínica em um hospital universitário e outro de cartografia 

clínica em hospital psiquiátrico começaram no período da pesquisa. Assim, foi possível 

acompanhar a articulação da ação clínica em diversos contextos e em diversos momentos, o 

que se ressalta ainda pelo fato de todos os supervisores de projetos haverem atuado em 

outros projetos além daquele que supervisionavam no período da pesquisa, sendo que a 

maioria destes supervisores atuou em mais de uma função, tendo sido plantonistas e 

supervisores de campo, frequentemente em mais de um projeto. 

Visando possibilitar a livre expressão dos sujeitos no relato e elaboração de suas 

vivências, os Diários de Bordo (Morato, 1999a; Aun, 2005) permitiram um acesso ao modo 

pelo qual os participantes da pesquisa se ferem e se re-ferem na práxis clínica da qual 

participam, já que acompanham a composição do mosaico de inter-significações e da teia 

de sentidos através da qual estes participantes compreendem sua experiência e sua prática.  

Deste modo, o diálogo com diários de bordo de múltiplos participantes da pesquisa 

permitiu a constituição de uma paisagem que compreende, simultaneamente, as interfaces e 

entrecruzamentos de significações, sentidos, vivências e fazeres dos participantes, e as 

trajetórias percorridas no decorrer das práticas, na dimensão de sua historicidade.  

 No que se refere ao acompanhamento das supervisões, foi solicitada autorização aos 

participantes para registrá-la, por meio de gravador. Este registro permitiu documentar a 

práxis, bem como atentar para a trajetória teórico-prática do trabalho desenvolvido no 

próprio momento de seu desenrolar, a partir do qual as experiências de Supervisão de 

Supervisão puderam ser narradas, interpretadas e articuladas. O registro de cada uma das 

práticas foi realizado conforme a regularidade das próprias Supervisões de Supervisão, 

variando entre um e três encontros ao mês, pelo período de oito meses. 

O acompanhamento das Supervisões de Supervisão evidenciou, primeiramente, a 

necessidade de compreender o contexto no qual esta prática foi criada e se desenvolveu, 

apontando, como caminho possível de compreensão da práxis, o resgate de seu percurso. 

Na tentativa de resgatar a historicidade da atuação em instituições e das modalidades de 

prática desenvolvidas em atendimento e supervisão, foi necessário ainda pesquisar 

documentos relativos aos pedidos de intervenção recebidos pela equipe desde os primeiros 

trabalhos em instituições e ao desenvolvimento de tais trabalhos. Considerando o próprio 

fato de este material haver sido arquivado de modo visível e organizado, desvela-se a 
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importância que ele ainda possui no contexto estudado, justificando sua incorporação ao 

emaranhado cartográfico. Desse modo, conforme investigava a historicidade da prática, no 

percurso registrado de sua constituição, pelos trabalhos de Morato, Oliveira & Almeida, 

2007; Almeida, 2005; Nunes, 2006; M. Oliveira, 2006; Aun, 2005; R. Oliveira, 2005; 

Braga, 2005; Lilienthal, 2004; Bacchi, 2000; Rocha, 2000; Morato, 1999a, 1999b; 

Lilienthal, 1997 e Morato, 1989, desvelava-se para mim a necessidade de recolher os 

rastros e relatos que se fizeram e constituíram o percurso – foi neste contexto e no próprio 

percurso da pesquisa que estes novos materiais foram incorporados. Dos arquivos do 

Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial, no qual o 

trabalho de Atenção Psicológica em Instituições foi realizado, foram utilizados documentos 

escritos (trabalhos, projetos, publicações), fitas gravadas e transcrições. 

Entre os registros escritos, encontram-se trabalhos de alunos de graduação narrando 

sua experiência nas modalidades de prática que se teciam nas instituições (anos de 1990, 

1995, 2001, 2005, 2008), diários de bordo de plantonistas participantes de projetos 

desenvolvidos nas instituições (dos anos de 1990 a 2007), projetos enviados a agências 

financiadoras (anos de 1995, 1997, 1998, 2001, 2002), programas de congressos (1998, 

2001). Devido à quantidade de documentos, não optei por não incluí-los no corpo do texto, 

porém tais documentos podem ser consultados nos arquivos do Laboratório de Estudos em 

Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia, no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo. As publicações científicas do LEFE/IPUSP utilizadas na 

pesquisa encontram-se nas referências, juntamente às demais publicações científicas 

utilizadas. 

Em relação às fitas gravadas e transcrições, foi utilizada a transcrição de uma 

entrevista realizada com a coordenadora do laboratório, narrando seu percurso, utilizada em 

dissertação de mestrado anterior (Nunes, 2006)18, fitas gravadas de supervisão do projeto de 

plantão psicológico na Polícia Militar (ano de 2001), fitas gravadas de supervisão de apoio 

psicológico e de supervisões de projeto de plantão psicológico em instituição judiciária 

(TRT), estas últimas reveladas na entrevista transcrita com a coordenadora.  

Na compreensão do contexto de trabalho contemporâneo à Supervisão de 

Supervisão, foram utilizados ainda Diários de Bordo de plantonistas e supervisores de 

                                                 
18 Trata-se da entrevista realizada por André Prado Nunes, em 2005, já mencionada anteriormente (nota 14).  
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campo de um dos projetos de Atenção Psicológica, ocorrido em Distrito Policial. Tal 

projeto foi escolhido por minha participação nele como supervisora, considerando que a 

contextualização do trabalho de Atenção Psicológica em Instituições é também a própria 

contextualização da pesquisadora neste trabalho, no sentido de clarear a posição e a 

perspectiva da qual a Supervisão de Supervisão será abordada. Assim, é a partir da própria 

posição que se torna possível olhar para a posição de outros (Arendt, 1972). Também neste 

sentido se inseriram os diários de bordo da própria pesquisadora, tanto no tocante à 

supervisão de supervisão quanto à supervisão clínica realizada no projeto do Distrito 

Policial. 

Na investigação destes documentos e das questões que eles levantavam, observou-se 

a oportunidade de resgate de trabalhos e escritos para os primeiros congressos 

internacionais nos quais as práticas então emergentes foram apresentadas, e que resultaram 

no convênio do laboratório então nascente com institutos universitários franceses, nos quais 

se desenvolvia a abordagem da Psicologia Social Clínica, e italianos, em que se 

desenvolvia o trabalho iniciado com Franco Basaglia. No conjunto das discussões 

pertinentes à própria atuação em instituições, alguns temas abordados naqueles documentos 

foram também levantados em Supervisão de Supervisão, demonstrando a pertinência de 

uma articulação entre estas reflexões e uma cartografia desta prática. 

 Os registros de Supervisão de Supervisão foram transcritos e foram selecionadas 

algumas passagens representativas, que foram relacionadas conforme os temas abordados e 

as possibilidades de sentido que foram sendo constituídas para as situações clínicas 

apresentadas. Visando deixar claro ao leitor o movimento reflexivo ocorrido na supervisão, 

optou-se por preservar os diálogos ocorridos, montando-se “cenas” nas quais a ação dos 

clínicos e atores sociais em projetos de atenção psicológica é discutida. Por outro lado, 

foram omitidas pequenas passagens nas quais o foco se modificava (discussões sobre datas, 

organização, identificação dos participantes, etc.).  

Acompanhando as cenas expostas, os contextos clínicos foram descritos como 

cenários, nos quais as cenas relatadas em supervisão se desenrolaram, aos quais se 

acrescentaram relatos da experiência apropriada por alguns de seus participantes, presentes 

em seus diários de bordo. As cenas de supervisão de supervisão foram analisadas em 

conjunto, por meio de um diálogo com a fala dos atores, buscando seu sentido e 
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acompanhando o entrelaçamento realizado com outras experiências relatadas. Deste modo, 

tal diálogo com as supervisões se compõe de reflexões – quando as falas dos supervisores 

evocam e fazem ressoar significados e sentido para a pesquisadora – e remissões, quando as 

falas apresentadas fazem referências a outras experiências no contexto dos cenários 

interventivos. Trechos de remissão ou reflexão são expressos num mesmo 

acompanhamento narrativo dos diálogos, testemunhando o vivido e buscando cerzir o 

mosaico narrativo a fim de desvelar um sentido possível para a compreensão de 

articulações, especificidades e modos de constituição, implementação e elaboração teórico-

prática destas modalidades de prática. Tal diálogo evidenciou a emergência de alguns temas 

e questões significativas que se fazem presentes sob diferentes aspectos em cada cena, 

possibilitando rearticular o sentido da trama significativa e da dinâmica expressiva ocorrida 

no exercício da prática.  

O conjunto de cenas de Supervisão de Supervisão foi devolvido aos participantes 

para seu testemunho e veracização (Critelli, 1996). Pelo testemunho “os outros participam 

da realização do desvelamento, da revelação (...)” (p. 98) do real, reinaugurando a realidade 

destas práticas através de sua realização e manifestação coletiva. A veracização se realizou 

devolvendo-se aos participantes o conjunto de cenas de supervisão, para que pudessem 

modificar ou comentar seus relatos em diários de bordo utilizados em cada passagem e 

ocorreu após a elaboração do material. Deste modo, testemunho e veracização se 

constituíram como um processo ocorrido em concomitância à elaboração do material, em 

que a cartografia destas práticas foi veracizada pela legitimação de aspectos tornados 

relevantes no espaço coletivo. 

 Foi colhido um diário de bordo de cada participante, visando um exercício de 

rememoração da experiência no tempo, que pudesse contemplar um olhar narrativo da 

experiência de supervisão de supervisão, tal como aponta Benjamin (1989a, p. 199). A 

seleção de passagens dos diários de bordo foi utilizada para desvelar alguns sentidos 

surgidos para cada participante no contexto de Supervisão de Supervisão, integrando a 

discussão dos temas da ação clínica que se desvelaram a partir da supervisão de supervisão. 

Os materiais foram utilizados de modo a possibilitar articulações metodológicas que 

permitissem comportar e espelhar a manifestação de ramificações semânticas presentes no 

movimento dialético das práticas estudadas, transitado por seus feitos, gestos, discursos e 
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expressões. Deste modo, nos temas discutidos foram tecidas articulações entre diários de 

bordo e supervisões, compondo um mosaico cuja imagem é uma expressão possível das 

modalidades de prática estudadas, desenhada a partir das dimensões envolvidas nas 

questões norteadoras desta pesquisa: o modo como estas práticas abordam a experiência 

clínica e como constituem articulações teórico-práticas, as aproximações possíveis e 

especificidades entre elas e sua pertinência para o trabalho em instituições. O 

entrelaçamento das supervisões e diários de bordo nos temas que emergiram nas 

supervisões de supervisão cerziu a narrativa da prática em suas diversas expressões vividas, 

possibilitando percorrer uma trajetória histórica elaborada na tessitura do sentido.    

 Partindo desta tessitura, a análise procurou uma aproximação e interpretação da 

trama narrativa cerzida ao longo da coleta de dados, de modo a acompanhar o sentido da 

trajetória realizada ao longo da prática, em suas múltiplas dimensões significativas. Assim, 

se realizou uma autenticação (Critelli, 1996), resgatando a disposição do vivido pela 

dimensão do sentido, por cujo encalço a analítica presentemente proposta se direcionará, 

considerando-se as montagens e falas como “corpos de aparência do sentido” (Critelli, 

1996).  

Os temas abordados pelos supervisores em supervisão de Supervisão, bem como a 

trajetória percorrida pelo Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática 

em Psicologia, no qual a Supervisão de Supervisão se desenvolveu, explicitaram profundas 

transformações teóricas, epistemológicas e práticas ao longo do percurso de seu 

desenvolvimento, bem como questões ou temas de discussão, originados nestas 

transformações, que permanecem presentes no diálogo dos supervisores. Isto conduziu à 

necessidade de contemplar algumas questões que foram se delineando o longo do trabalho e 

que constituem referenciais para a teorização em pesquisas e intervenções realizadas 

atualmente.  

Assim, a terceira parte do trabalho busca dialogar com as posições dos supervisores 

a partir do percurso de transformações das práticas, refletindo sobre as questões que vêm 

sendo discutidas atualmente no decorrer das supervisões de supervisão e podem apresentar 

uma perspectiva sobre modo de pensar a atuação psicológica desenvolvido no LEFE. 

Embora estas reflexões apresentem minha posição pessoal frente a algumas das questões 

discutidas neste contexto de prática clínica, minha perspectiva se entrecruza com as 
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posições e reflexões desenvolvidas pelo conjunto dos participantes, podendo assim ilustrar 

alguns dos elementos presentes na abordagem desenvolvida conjuntamente em relação à 

práxis clínica e às concepções que a orientam. Nesta perspectiva, são discutidas questões 

como a orientação fenomenológica e sua articulação com a psicologia, a articulação entre 

prática clínica e contexto social, as dimensões sociais, políticas e subjetivas que se mostram 

mais presentes nos trabalhos atuais e a as aproximações e diferenças possíveis entre 

aconselhamento psicológico e as práticas psicológicas desenvolvidas nas instituições. Tais 

temas foram articulados buscando partir de da historicidade da prática em direção a uma 

análise da contemporaneidade para a explicitação de um modo de compreensão do homem 

e da ação clínica que o contemplem neste contexto. Busquei, dessa maneira, desvelar um 

olhar possível sobre a clínica nos contextos sociais presentes.  

 Nesta empreitada, primeiramente, ao explicitar a passagem teórica que vem sendo 

realizada juntamente com as transformações práticas, mostrou-se necessário articular a 

fenomenologia existencial enquanto perspectiva possível em psicologia, acompanhando 

alguns elementos de seu percurso histórico.   

Em segundo lugar, mostrou-se necessário articular tal percurso a algumas 

transformações sócio-econômicas e culturais que marcaram a passagem da clínica liberal 

do sujeito individual para uma ação clínica voltada ao sujeito social, intensificada 

principalmente no pós-guerra, e culminando com os movimentos reivindicatórios dos anos 

60, situando, por um lado, o desenvolvimento da compreensão fenomenológica, e por 

outro, o desenvolvimento da psicologia social clínica nesta conjuntura, articulada aos 

apelos de inserção social da universidade. Neste contexto, emergem diversos modos de 

investigação e intervenção no contexto das comunidades, instituições, etc., que se 

desenvolvem no decurso dos anos em uma multiplicidade de abordagens atualmente 

utilizadas. É no contexto desta herança histórica que se constitui uma especificidade para a 

perspectiva fenomenológica no trabalho na Atenção Psicológica em Instituições, 

contemplando pedidos realizados por instituições externas à universidade, voltadas a 

direitos de cidadania, cuja intervenção a Supervisão de Supervisão tematiza. Assim, 

emergiu ainda a necessidade de reflexão sobre uma compreensão deste sujeito social a 

partir da trajetória existencial nos modos de subjetivação e das vicissitudes contemporâneas 
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que acompanham os percursos de subjetivação e que se apresentam como pano de fundo 

das problemáticas expressas no pedido das instituições.  

 A seguir, a necessidade de refletir sobre o lugar do aconselhamento psicológico e 

articular a psicologia social clínica a partir da fenomenologia apontou para a necessidade de 

desconstrução da questão da subjetividade, possibilitando uma compreensão do sujeito 

social a partir dos modos de expressão da subjetidade19 e trajetórias de subjetivação, em 

detrimento de uma metateoria sobre a personalidade. Assim, a subjetivação não é 

compreendida como um processo de construção de um sujeito, mas como a expressão dos 

modos de ser na historicidade das experiências. Assim, tal articulação marca a passagem do 

LEFE do aconselhamento psicológico para a psicologia social clínica de abordagem 

fenomenológica existencial.  

 Finalmente, a configuração da ação clínica no contexto social trouxe, em seguida, a 

questão dos alcances e limites de tal prática no contexto social, levando a uma reflexão 

acerca das dimensões ética e política que ela implica.  

 Por constituírem uma perspectiva de reflexão que pretende referenciar o trabalho, 

porém não pretende delimitá-lo, tais reflexões teóricas foram elaboradas como pano de 

fundo para uma compreensão possível sobre o tema de pesquisa, isto é, sobre a Supervisão 

de Supervisão. Dessa maneira, o diálogo reflexivo buscou ressituar tal prática, 

contemplando sua perspectiva teórica e as práticas desenvolvidas no campo de modo mais 

amplo, para compreender as especificidades encontradas na prática de supervisão de 

supervisão. Nesta perspectiva, foi possível retomar os sentidos desta prática, 

caracterizando-a como uma grande angular, cujas “lentes” que permitem ampliar o olhar 

sobre a experiência são compostas de dimensões da práxis, numa trama dialógica que 

ocorre no espelhamento dos olhares dos supervisores, ao se debruçarem sobre a prática. 

                                                 
19 A ideia de subjetidade é utilizada no presente texto compreendendo uma possibilidade de cesura dinâmica 
de si mesmo, a partir de uma trajetória própria de subjetivação. Ela se apoia nas reflexões de Heidegger 
(1950) sobre a distinção entre objetidade, enquanto propriedade dos objetos de serem si mesmos e 
objetividade, enquanto um olhar objetificante e conceitualizante sobre o objeto. Desta forma, a compreensão 
de um movimento de constituição de si não pode ser desenvolvida por meio da noção substantivada de 
subjetividade, que se encontra articulada à ideia da de uma personalidade estruturada e um olhar sobre o 
homem que visa torná-lo um sujeito total. Em contraposição, a subjetidade, enquanto adjetivação, designa 
apenas a condição de um sujeito em seu movimento de constituição de ser si mesmo, e não outro, embora 
entrelaçado na alteridade do mundo e, por isto mesmo, inacabado e em constante processo de transformação, 
conforme vai se plasmando no mundo.  
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Tais dimensões são discutidas no último capítulo, a partir das reflexões e sentidos 

elaborados ao longo da trajetória de pesquisa.   

 A ordem dos quatro eixos principais da pesquisa (as narrativas iniciais, a 

apresentação da metodologia investigativa e da prática desenvolvida, a reflexão contida nos 

ensaios e a compreensão da supervisão de supervisão) foi organizada de modo cronológico, 

respeitando seu aparecimento no decorrer do trabalho, com exceção deste diário de bordo 

da pesquisa que, por motivos evidentes, só pode ser finalizado junto com o próprio término 

do trabalho. As questões abordadas relativamente a cada eixo foram organizadas tomando-

se como critério a melhor compreensão pelo leitor. Ciente de que este não é um trabalho 

linear, mas um trabalho cujos temas se articulam mutuamente, é preciso ressaltar que todos 

os temas abordados em cada capítulo se rearticularam a partir da emergência de questões 

tratadas em capítulos posteriores, levando a múltiplas revisões do texto que buscaram 

explicitar tais articulações e clarear a investigação, de modo a tornar a prática de 

Supervisão de Supervisão apresentada, bem como minha própria experiência nela, 

compreensíveis e designáveis pela palavra.  
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Pelos caminhos do trabalho, por meus caminhos no trabalho. 

 

Quanto ao motivo que me impulsionou foi muito simples. Para alguns, 
espero que esse motivo poderá ser suficiente por ele mesmo. É a 
curiosidade – em todo caso, a única espécie de curiosidade que vale a 
pena ser praticada com um pouco de obstinação: aquela que não procura 
assimilar o que convém conhecer, mas a que permite desprender-se de si 
mesmo. De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a 
aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto 
possível, o descaminho daquele que conhece? Existem momentos na vida 
onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, 
e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a 
olhar ou a refletir (Michel Foucault, 1984, p. 13). 
 

Com estas palavras, Michel Foucault explica os motivos da realização de sua pesquisa 

sobre as práticas de si e modos de constituição da subjetividade na Antiguidade, na Idade 

Média e na Era moderna. Estas mesmas palavras ecoam no trabalho aqui realizado, e são as 

que gostaria de haver escrito para explicitar o sentido da investigação sobre os trabalhos de 

Supervisão de Supervisão, a partir da Atenção Psicológica em Instituições e sobre meu 

próprio sentido neles e nesta pesquisa. Nesse trabalho, também foi se tornando mais 

importante “tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em 

vez de legitimar o que se sabe” (Foucault, 1984, p. 13).  

De fato, a possibilidade de constituir a si mesmo e constituir o mundo, o espaço 

habitado, a teia de relações humanas de modo diferente, para além do lugar já ocupado no 

aqui e agora, de modo, portanto, u-tópico20 foi o cerne e a direção norteadora para a 

realização das Supervisões de Supervisão. O trabalho de Supervisão de Supervisão foi 

constituído enquanto modalidade de prática psicológica referenciada pelas demandas do 

contexto, para as quais havia a necessidade, percebida no decorrer da práxis em Atenção 

Psicológica em Instituições, de espaços específicos de reflexão que, num primeiro 

                                                 
20 Não me refiro, aqui, à utopia no sentido compreendido atualmente, como impossibilidade, mas ao seu 
sentido etimológico, composto pelas palavras “u/ou”, radical de negação, e topos, que designa lugar, 
localização. A utopia como “não-lugar” é também o espaço do possível, das alternativas, daquilo que ainda 
não é, mas pode ter lugar. Utopia, assim não diz respeito ao impossível, mas às possibilidades, a qualquer 
coisa que não existe na realidade concreta e perceptível, mas pode vir a ser projetado, criado ou descoberto 
(Rezende, 1984). Nesta acepção, a utopia pode ser considerada uma perspectiva para a ação social 
contextualizada, caracterizada por “um realismo desesperado de uma espera que se permite lutar pelo 
conteúdo da espera, não em geral, mas no exato lugar e tempo em que se encontra”, abrindo a “possibilidade 
de criar campos de experimentação social onde seja possível resistir localmente às evidências da 
inevitabilidade, promovendo com êxito alternativas que parecem utópicas em todos os tempos e lugares, 
exceto naqueles em que ocorreram efetivamente”. (Santos, 2000, p.36). 
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momento, não se sabia exatamente como poderiam ser. Aliás, creio que este conhecimento 

a priori seria impossível, já que, como afirma Hanna Arendt (2001), o que define o futuro é 

o fato de ele ser “um oceano de incertezas” (p.233) e as ações na teia de relações humanas, 

constituídas coletivamente, têm sempre consequências até certo ponto imprevisíveis. 

O presente estudo remonta ao desenvolvimento coletivo deste trabalho, por pouco mais 

de duas décadas, a contar da primeira experiência em instituições e em Supervisão de 

Apoio Psicológico, constituída como um espaço de encontro e discussão para agentes de 

instituições demandantes, que inspirou o trabalho de Supervisão de Supervisão, enquanto 

espaço de reflexão no próprio Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e 

Prática em Psicologia, na Universidade de São Paulo onde se desenvolviam modalidades de 

prática psicológica em diversas instituições de direitos de cidadania (saúde, educação, 

segurança pública, etc.) por ele atendidas. Também os autores e atores na construção deste 

trabalho não conheciam totalmente o uso, a compreensão e as implicações que os outros 

envolvidos nele construiriam. 

A origem das transformações no modo de compreensão da ação clínica que 

iniciaram a constituição do grupo aqui pesquisado, de que faço parte, e do trabalho por ele 

desenvolvido, remonta a 1990. Neste período, uma necessária reformulação do atendimento 

na própria clínica escola (Eisenlohr, 1999), de um lado impulsionada pela grande demanda 

de atendimento da comunidade e, de outro, pelas condições e limites de atendimento da 

equipe, buscou resgatar a especificidade da atuação clínica em instituição. Neste contexto, 

emergiu o Plantão Psicológico como um encontro clínico compreendido em si mesmo, que 

não se vinculava necessariamente a um atendimento prolongado posterior, enquanto 

possibilidade de escuta e clareamento de uma demanda, como prática clínica atenta à 

emergência do momento presente e à contextualização na rede de entrelaçamentos, limites 

e rupturas na qual ela ocorre. A já referida entrevista21 com a coordenadora deste trabalho 

aborda essa questão: 

                                                 
21 Os trechos extraídos da entrevista, mencionada anteriormente (notas 14 e 15) com Henriette Tognetti Penha 
Morato, coordenadora do Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial 
utilizados neste capítulo como documento que ilustra a trajetória de desenvolvimento das modalidades de 
prática psicológica abordadas nesta pesquisa. O próprio LEFE é fruto das transformações aqui relatadas, 
tendo surgido para coordenar os trabalhos. A Supervisão de Supervisão, presentemente investigada, nasce 
também no contexto das práticas dirigidas ao campo social.  
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(...) fazia toda a diferença pensar em plantão dentro do sistema que a gente tava 

começando a pensar, como uma única entrevista (...) porque a gente estava trabalhando 

dentro de uma instituição. Eu não estava num modelo de consultório (...) tem que pensar 

em termos de um trabalho que faça sentido para o lugar onde ele está. E aí vieram ideias 

(...) de alguns números de sessões de plantão, de retornos de plantão. (...). (Entrevista com 

Henriette Morato/2005) 

 
Paralelamente a esta reformulação, em 1991 se iniciou o trabalho em instituições, 

por um pedido de atendimento de casas abertas e educadores de rua (Rocha, 1999, 2000). A 

proposta deste trabalho advinha de um pedido por um espaço de elaboração das 

experiências do trabalho, não visando uma abordagem predominantemente técnica, mas a 

reflexão, compreensão, reconhecimento e discussão da multiplicidade de experiências, 

afetos e vicissitudes de um trabalho educativo desenvolvido em meio aberto. Assim, 

 
No início dos anos 90, um grupo de profissionais e alunos do curso de Psicologia 

iniciou uma experiência de supervisionar educadores de rua vinculados a uma instituição 

governamental (...). Não sabiam, ainda, como seriam estes encontros, mas estavam certos 

de que não se tratava de uma supervisão técnica. O controle estava descartado e a 

supervisão dos atendimentos aconteceria na medida daquilo que suscitassem no educador. 

Tateou-se, discutiu-se, vivenciou-se até encontrarmos um caminho (...). Alguns anos 

depois, a partir de vários ensaios, reflexões e relatos (...) pudemos nomear todo aquele 

trabalho (...). Três anos se passaram até que nascesse a Supervisão de Apoio Psicológico, 

com uma identidade própria... (Rocha, 1999, p. 256).  

 
Neste contexto, percebia-se o entrelaçamento entre o trabalho de educadores na 

situação de rua e a perspectiva de um espaço de atuação que se constitui na emergência de 

uma situação, próxima, deste modo, ao Plantão Psicológico, e cuja configuração se 

circunscreve pela via de uma atitude clínica, de acolhimento e cuidado, e não por uma 

estruturação técnico-burocrática. Na perspectiva de uma atitude clínica como atenção a 

outro, por um lado estas aproximações podiam ser compreendidas para além do exercício 

restrito do Psicólogo, já que a educação de rua era realizada também por outros 

profissionais. Por outro lado, abria-se a possibilidade de um espaço de discussão e 

formação voltado a uma perspectiva clínica de trabalho, a uma elaboração pessoal da 

experiência profissional e à reflexão sobre os atravessamentos institucionais do trabalho. 
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Um novo modo de compreender e atuar, que se formulava por novas experiências num 

novo campo de trabalho, que necessitava ser contemplado a partir de si mesmo, de seu 

próprio desenrolar. O espaço da Supervisão de Apoio Psicológico surgiu, assim, nos 

próprios percalços, percepções e questionamentos na experiência, em que a escuta clínica 

do psicólogo mostra-se pertinente para lidar com as questões profissionais surgidas em 

relações e profissões voltadas ao cuidado humano, em saúde e educação. Em entrevista, a 

coordenadora do trabalho comentou esta orientação: 

 
(...) a gente começou a fazer esse trabalho e aí surgiu junto com a ideia do plantão, 

já como um desdobramento do plantão (...) discutir dentro de uma instituição ou dentro de 

uma coisa específica, se eu vou discutir dentro dessa perspectiva de trabalho (...) o que a 

gente chama de Supervisão de Apoio, que era psicólogo necessariamente (...) discutir o que 

era o trabalho de um profissional de saúde e educação focado num acolhimento imediato 

de alguém (...) Pelo fato de dar supervisão numa instituição pública e dar Supervisão de 

Apoio numa instituição comunitária, tinha a interferência, quer dizer, você já percebia o 

olhar e o tipo de trabalho e a compreensão do trabalho determinado pela própria 

instituição. (...) Aí começou esse foco da instituição, quer dizer, do local, do contexto onde 

o trabalho acontece... de fazer influência sobre o profissional. (Entrevista com Henriette 

Morato/2005) 

  
A constatação da articulação entre a perspectiva clínica, a elaboração da experiência 

e os atravessamentos de instituições e cenários sociais se apresenta também nos relatos de 

pesquisa que analisam tais experiências (Rocha,1999; Lilienthal, 1999; Frota, Hanada, 

Rocha & Frischer,  1999; Rocha, 2001; Braga, 2002). Tais relatos ressaltam este eixo 

tríplice como contexto de trabalho na atuação em meio aberto, em que as situações de 

intervenção ocorrem a partir da emergência do acontecer no aqui e agora.  

Na conjuntura da abertura para a prática profissional em saúde e educação e para a 

atuação clínica junto a instituições, iniciou-se outro projeto, vinculado à educação infantil 

por meio do esporte (Lilienthal, 1999). Neste novo cenário, o espaço educativo, em sua 

dimensão de cuidado ao desenvolvimento e relacionamento humano, é percebido por atores 

institucionais do projeto em questão como um espaço pertinente a uma atenção psicológica, 

a um olhar clínico que acompanharia o trabalho realizado por profissionais de educação, 

técnicos esportivos e crianças. O pedido inicial dizia respeito a uma instrumentalização 
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técnica e ao atendimento de crianças que professores e técnicos percebiam como 

necessitando de cuidado psicológico. A partir de reuniões com dirigentes, foi formulado um 

projeto que contemplava um atendimento, mas realizado por procura espontânea em 

Plantão Psicológico e um espaço de discussão do trabalho, e não por aulas teóricas.  No 

entanto, no período de implementação da proposta, o contato com o cotidiano das 

atividades de educação pelo esporte e com seus atores institucionais mostrou 

especificidades do projeto que a proposta de ação psicológica inicial não contemplara. Este 

desencontro levou a um questionamento sobre a necessidade de reconhecimento do 

contexto e de condução do trabalho pela experiência no campo, sem a fixação no modelo da 

clínica-escola. Novamente, as experiências que se desvelam constituem novos modos de 

atuação, a partir das possibilidades e dificuldades da prática, e os pedidos iniciais – um 

curso de teorias do desenvolvimento para os educadores, um atendimento para crianças 

“problemáticas”, uma orientação técnica para os técnicos – são ressignificados, refletidos e 

transfigurados. 

 
No Cepeusp22, se começou a reorientar a demanda trazida da instituição sem 

‘pegá-la de vez’, discutindo com as crianças, dando supervisão de apoio ao invés de 

teorias do desenvolvimento, e grupos com crianças para saber o que esperavam do 

trabalho (...) Os grupos foram tipo oficinas com as crianças com temas. E paralelamente, 

um grupo se interessou por fazer o Plantão Psicológico. E começou aí o trabalho de ter o 

supervisor de campo. Na realidade ainda não tinha esse nome.” (Entrevista com Henriette 

Morato/2005). 

 
Nesta experiência, se inicia tanto a discussão da ação clínica desatrelada de um 

espaço formal e estruturado de atendimento, quanto a supervisão de campo, enquanto 

possibilidade de cuidado ao plantonista, como referência para o estagiário de psicologia 

atuando “no campo”, fora de um enquadre tradicional de consultório ou de instituição.  

 
(...) o Plantão não durou nem seis meses, porque as crianças espontaneamente não 

iam. Paramos com o plantão e com o grupo das crianças. Ficamos só com os técnicos na 

supervisão de apoio. Só que também a gente começou a perceber que havia necessidade de 

conhecer o trabalho concreto deles, não adiantava ouvir falar do trabalho. Então a gente 

                                                 
22 Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, local no qual o projeto de educação pelo 
esporte se realizava, e no qual a equipe de psicologia realizava o trabalho. 



 46 

subdividiu o grupo e tinha um que a gente chamava grupo de campo, e estes iam com os 

professores das práticas esportivas (...). E depois a gente fazia uma supervisão para esses 

estagiários que iam e eles começaram a intervir na hora, lá no campo. Seja na relação 

técnico-criança, seja entre crianças, quando havia uma situação mais complicada eles já 

entravam para fazer uma mediação, ou um trabalho direto. Isso também demorou, pois era 

novo e inventado, ia surgindo do que ia acontecendo, do que a gente via como necessidade 

do trabalho, mas ninguém tinha noção do que era demandado. (...) Essa mediação abria o 

Plantão na perspectiva de um modo de acolhimento imediato numa situação de uma crise 

ali de momento, e não de um modelo pronto. (Entrevista com Henriette Morato/2005). 

 
Neste contexto, a supervisão começa a se impregnar de outra configuração, na qual 

ensino, extensão e pesquisa se mostram articulados. A supervisão então não dizia respeito 

apenas a uma orientação do trabalho visando os alunos em formação, mas à própria criação 

da práxis, que era cerzida pelos relatos dos plantonistas, configurando um espaço de 

investigação e reflexão coletiva sobre modos de atuação e intervenção possíveis no 

contexto que se apresentava. 

 
A supervisão era o espaço de reflexão, que só agora reconheço, para construção 

do que a gente fazia. Algumas eram registradas. (...) Era mais como um serviço de 

psicologia na posição em que se encontra na instituição é marcado por atravessamentos e 

ressalta aspectos da instituição onde o serviço acontece. (...). Se você só olhasse para o 

clínico restrito você estaria perdendo uma riqueza enorme de coisas. (Entrevista com 

Henriette Morato/2006) 

  
 Esta perspectiva sobre a supervisão é ainda abordada no relatório técnico de Morato 

(1996) sobre o trabalho numa instituição judiciária. Ao discutir a pesquisa e constituição de 

novos modos de intervenção clínica no contexto social a partir da experiência nesta 

instituição judiciária, a autora refere a constituição da aprendizagem e formação do aluno 

vinculada à pesquisa da prática. Assim, discute a dupla dimensão do espaço de supervisão: 

 
A supervisão, dentro desta perspectiva, constitui-se como lugar para ressignificação 

de um nova prática e de desafios. Revela-se como aprendizagem não de informações e 

conteúdos somente, mas numa possibilidade para o aprendiz ser o verdadeiro sujeito de sua 

própria experiência e aprendizagem. Resgata, assim, seu desejo de aprender a aprender. A 
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demanda de um atendimento à família vem contribuir para uma pesquisa ainda mais 

inovadora. (p.2) 

 
 No cenário dos atravessamentos institucionais e da pesquisa de modos de atuação 

que se realizava junto à intervenção, iniciou-se ainda uma reflexão acerca dos modos de 

constituição do serviço em suas inter-relações com a instituição, bem como dos modos de 

relação da instituição com a equipe de atendimento, que era permeada pelas propostas e 

atitudes efetivadas no trabalho. Desse modo, desvelava-se um processo de espelhamento, 

nos grupos de supervisão, das questões e relações vividas e expressas pelos atores na 

instituição (Bacchi, 2000). Tal espelhamento abre a possibilidade de uma reorientação do 

espaço de supervisão, no qual há um entrelaçamento entre sua dimensão pedagógica, 

interventiva e de pesquisa, possibilitando seu dimensionamento enquanto espaço 

importante e legítimo de reflexão, construção e análise no contexto da pesquisa 

interventiva. O espelhamento em supervisão aponta ainda para o cenário mais amplo das 

relações sociais e institucionais que se constroem pelas relações subjetivas entre atores 

sociais e implicam um espaço intermediário entre eu-outro. 

 
Falamos de espelhos que, ao mirá-los, não vemos apenas imagens de nós mesmos, 

mas outras imagens. Vemos refletidos nós e outros, ou melhor, em nós os outros e nos 

outros nós mesmos. É desta mistura entre nós e os outros que falamos. Desta mistura que 

aponta para a única comunicação possível entre pessoas ou grupo de pessoas. (Morato, 

Bacchi, Pires, Lilienthal, Rocha, Frischer e Iaconelli, 1999, p. 232). 

 
Por meio das intervenções realizadas nas instituições de educação e atuação social, 

no projeto de educação pelo esporte e junto a educadores de rua, esboça-se a intervenção 

em instituições públicas com alguma atuação junto à população. Em seguida, a intervenção 

junto à outra instituição, desta vez do poder judiciário, também apresenta este aspecto. 

Nesta instituição, cujo trabalho inicia-se em 1995, o pedido apresentado pela equipe médica 

que a atendia é de um trabalho de atendimento psicológico para a promoção de saúde com 

os trabalhadores da instituição, que lidava com altos índices de suicídio e alcoolismo 

(Barbanti & Chalom, 1999). Conforme a descrição do projeto à época (Morato, 1996) 

 
A convite [da instituição judiciária], o SAP e o Laboratório da Família, da 

Sexualidade e do Gênero (LEF) do IPUSP criaram a implantaram o Serviço de Plantão 
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Psicológico em setembro de 1995, oferecendo atendimentos individuais e familiares aos 

funcionários e seus dependentes... (Projeto de Pesquisa/Extensão p.1). 

 
No desenvolvimento deste projeto, imerso na trajetória de reflexões sobre a atuação 

clínica em instituições, emergem questões e reflexões sobre temas como: a extensão da 

atuação universitária para além das clínicas-escola, as possibilidades e fronteiras do plantão 

psicológico em diversos contextos e junto a públicos diversificados, a divulgação do 

serviço, a possibilidade de trabalho em escala, o posicionamento profissional a partir das 

especificidades da instituição (Barbanti e Chalom, 1999). Assim, conforme Morato (1996) 

 
Durante todo processo realizado até agora, e a partir da prática, surgiram questões 

que implicam em reformulações do projeto inicial de atendimento (...). Como decorrência 

disto, ocorreram adaptações no esquema planejado inicialmente e que confluem para uma 

investigação mais específica, dada a multiplicidade de aspectos que começam a delinear um 

perfil (...) o inusitado desta inserção dirige um foco de questionamento para redimensionar 

a formação profissional do psicólogo. (Projeto de Pesquisa/Extensão p. 2, grifos da autora). 

 
No enfrentamento vivido em relação ao modelo médico, diversas dificuldades se 

apresentaram, tais como o questionamento realizado pela equipe médica em relação à 

capacidade de atendimento dos estagiários de graduação e a dificuldade de compreensão do 

plantão psicológico. Em meio a estes percalços, a demanda avaliativa em relação à saúde, 

visando confirmar a necessidade ou não de licença médica a funcionários, emergiu como 

questão de fundo do pedido institucional por uma atuação psicológica.  

Estas questões convergiam na implementação do serviço em meio à teia de relações 

que se constituía na instituição, com suas representações e expectativas em relação ao 

psicólogo, que necessitava de reflexão e atenção. Assim, abria-se o tema da inserção do 

serviço na instituição como uma questão clínica que, em sua constituição, já desvelava uma 

inter-relação e uma atitude em relação à rede de relações no cenário social, interventiva em 

si mesma.   

 
(...) às vezes, a chefia, sabendo do serviço, mandava o funcionário que ela julgava 

mais problemático para ir ao plantão. Tinha procura espontânea, mas, de alguma forma, a 

instituição se valia do espaço, estigmatizando-o. Da mesma forma aconteceu no Cepeusp: 

o técnico no Cepeusp também escolhia determinada criança que ele julgava problemática 
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para ir ao plantão (...). Isso ocorria embora a gente fizesse reuniões com todos, discutisse 

com a chefia. Sempre foi feita a apresentação do projeto, a distribuição por escrito 

comunicando o que era. (...) ou uma forma de cativar o funcionário e não tinha o sentido 

do cuidado mesmo (...). Quando emperrava a gente parava e discutia e via os 

atravessamentos institucionais. (...) o técnico que não sabia o que fazer, mandava para a 

gente (...). Há uma constante nesse modo... com um imaginário que a instituição ou os 

atores institucionais têm do que é o trabalho do psicólogo: psicólogo resolve pepino, ou  

pessoas “problemáticas”. Isso era percebido, mas não se trabalhava muito nos projetos. 

Somente de uns dois anos para cá é que houve maior clareza da diferença do pedido para o 

serviço. (Entrevista com Henriette Morato/2005). 

 
Neste contexto, a atuação psicológica não se restringia apenas ao atendimento 

individual e à organização do serviço, mas abarcava a ação e a intervenção no conjunto de 

inter-relações na instituição. É o conjunto destes aspectos que passa a constituir a matéria-

prima para a constituição de uma metodologia interventiva. Neste sentido, o conjunto das 

experiências de atendimento em instituições, nas quais as questões e ações da instituição se 

fazem sentir constantemente no trabalho, apontam para uma dupla dimensão da atitude 

clínica. Por um lado, tal atitude está voltada tanto ao ator que solicita atendimento no 

contexto do aqui e agora. Por outro lado, dirige-se às inúmeras maneiras através das quais 

os diferentes atores lidam com a presença e a atuação do psicólogo, incluindo-se suas 

representações acerca da ação psicológica, o uso que podem fazer em relação ao serviço, a 

compreensão que possuem e os discursos que expressam sobre os diversos atores que agem 

no cenário de inserção de modalidades de prática psicológica. Neste sentido, o olhar e a 

reflexão em relação à ação clínica não ocorrem apenas em relação ao usuário, mas a todo 

um universo no contexto do qual a esta ação se desenrola.  

 
(...) E na hora em que vou para esses espaços eu começo a configurar que eu não 

estava mais sendo terapeuta. Eu estava sendo supervisora, de uma certa forma, entrando 

numa instituição, ouvindo os atores institucionais e tentando criar um serviço para aquela 

instituição a partir do que ela pede. Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então não 

me sentia mais psicoterapeuta, eu era psicóloga. Desde o primeiro contato. (Entrevista 

com Henriette Morato/2005) 
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A gente começou a discutir o que é ser psicólogo num sentido mais amplo, abrindo 

um espaço para contemplar uma possibilidade de discussão sobre o seu próprio fazer. Que 

não é supervisão de caso (...). E aí foi se configurando a supervisão de apoio. (Entrevista 

com Henriette Morato/2005). 

 
Por sua atenção ao contexto, as reformulações e experiências nestas diversas 

instituições abriram ainda a possibilidade de reformulação do atendimento na própria 

clínica-escola, enquanto instituição formativa. A atuação clínica em instituições 

possibilitara contextualizar e compreender os atravessamentos institucionais na 

configuração de queixas ao psicólogo. Abria-se então a possibilidade de referenciação 

contextualizada, para além do olhar clínico restrito ao indivíduo, no atendimento da clínica-

escola, permitindo também investigar e diferenciar os pedidos trazidos à universidade, 

enquanto instituição, e os atravessamentos em meio aos quais estes pedidos eram 

contemplados. Deste modo, a práxis decorrente consistia também na pesquisa de novos 

modos de ação clínica e na ampliação do olhar clínico em sua interface institucional e 

social. Neste contexto, emerge ainda a narrativa de quem vivia a experiência como 

referência para a constituição de uma possível compreensão e de novos modos de 

intervenção – os relatos de estagiários integram a pesquisa das modalidades de prática que 

se cerzem no próprio trabalho. 

 
(...) Então em 98, por causa dos projetos, eu comecei a dirigir o aconselhamento e 

os meus estagiários para fecharem o plantão e não reverter para um processo. Para 

começar a olhar o plantão naquele momento e naquela situação. Se houvesse retorno eu 

marcava para voltar no plantão. O próprio estagiário é que me mostrava como o plantão 

no SAP e o plantão Cepeusp eram próximos. (...) Percebia a importância de se trabalhar 

com os profissionais que atendem nas instituições e não somente com a clientela direto, 

pois eles é que estavam atravessados pelas coisas da instituição. Aí eu sentia que era uma 

possibilidade de abrir uma compreensão mais ampla do trabalho realizado, como, onde e 

com quem. Aí eu via o psicólogo como um multiplicador desse trabalho. (...) Essas coisas 

todas iam brotando a partir do fazer clínico que se mostrava, ou do serviço ou do 

atendimento que se apresentava no plantão. Ou também pelo que os estagiários 

começavam a perceber. (Entrevista com Henriette Morato/2005). 
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Em 1997, o grupo que realiza estes trabalhos inicia uma discussão articulada a 

outros grupos de pesquisa: o Departamento de Saúde Mental de Trieste, ligado a Franco 

Basaglia, e ao Centro de Estudos Regional de Saúde Mental de Friuli – Veneza – Giulia, na 

Itália, o Laboratório de Mudança Social da Universidade de Paris VII, na França, e o 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia Clínica da Universidade Federal de Pernambuco, 

em Pernambuco. Em 1998, acontece o congresso Franco Basaglia: la comunitá possible23, 

na Itália, no qual tanto estes quanto outros grupos de pesquisa apontam um direcionamento 

à comunidade das investigações e intervenções de universidades e centros de pesquisa. 

Abordando as dificuldades criadas pela patologização nosográfica em saúde mental, pela 

centralidade do saber na figura do especialista, pelo modelo único da clínica liberal em 

saúde, pela dicotomia entre teoria e prática e pela desvalorazição da experiência na 

construção de conhecimento, tais trabalhos apontavam para uma rearticulação ético-política 

dos saberes e fazeres em psicologia e outras áreas da saúde. 

Assim, neste congresso, Vieira Filho (1998), da Universidade Federal de 

Pernambuco, propõe uma intervenção e pesquisa integrada ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), de modo a construir novas propostas para além do modelo liberal de consultório que 

se apresenta “como referência dominante para a supervisão de estágio” (p.3), reorientando, 

por uma perspectiva psicossocial, a relação teoria-prática a partir das experiências de 

pesquisa interventiva.   

Dell’Acqua (1998), por sua vez, aborda no congresso a história da saúde mental, 

relatando a perspectiva higienista e de controle social, permeada pela ideia de contágio, que 

foi elemento constituinte do nascimento da psiquiatria, a partir deste resgate critica a 

categorização em saúde mental proposta pelo Diagnostic Statistical Manual (D.S.M.) da 

American Psychiatric Association (A. P. A.), utilizado atualmente, e resgata a dimensão 

social e relacional do sofrimento psíquico, que demanda uma atuação comunitária, já que 

“il “contagio” passa “attraverso le opinioni, il valore e le attese che le persone e la 

collettività”24 (p. 10). Relata ainda  experiências de atendimento à família (Dell’Acqua, 

Vidoni e Zanus, 1998) e à comunidade (Colucci, Dell’Acqua e Mezzina, 1998) em Trieste, 

a partir das quais se realizaram reflexões e investigações teórico-práticas. 

                                                 
23 A versão em português deste título seria “Franco Basaglia: a comunidade possível”. 
24 Tais artigos não possuem tradução para o português. Traduzo livremente para facilitar a compreensão do 
leitor: “O contágio” passa “através das opiniões, dos valores e alcança as pessoas e a coletividade”. 
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As reflexões teóricas sobre as práticas na época desenvolvidas pelo SAP-IPUSP 

apresentadas neste congresso (Morato, 1998) já apontam para um direcionamento ao 

contexto social, buscando ressignificar prática e teoricamente a atuação e a formação do 

Psicólogo, relatando, no “projeto de pesquisa interventiva” do CEPEUSP “...um modo 

possível pelo qual práticas psicológicas, desenvolvidas em instituições acadêmicas, 

pudessem criar dispositivos para expandir suas ofertas de atendimento às demandas da 

comunidade, a elas recorrendo como pretexto para a formação do psicólogo como agente 

social de mudança”. (Morato, 1998, p. 2) 

 Nesta perspectiva, as diretrizes apresentadas por Morato (1998) apontam um olhar 

para “as lacunas da responsabilidade pública de seus cidadãos”, para as “relações entre 

teoria e prática” e para “inovações práticas e revisões teóricas”, desvelando um 

direcionamento para o contexto social, para possíveis implicações no campo das políticas 

públicas e na esfera da cidadania e para a articulação de novas relações entre teoria e 

prática, apoiadas nas novas experiências que se desenrolavam.   

Esta ampliação da atuação em saúde, apresentada em vários países (Estados Unidos, 

Bélgica, Itália, França, Brasil, Grã-Bretanha, Grécia, Espanha, Alemanha, Colômbia, entre 

outros) desvelando alguns aspectos do panorama de transformações histórico-sociais do 

século XX na construção de saberes e fazeres em ciências humanas e saúde mental, em que 

o contexto social ganhou relevância enquanto lócus de atuação e pesquisa para a promoção 

de saúde, bem-estar social e cidadania (Programa do I Congresso Franco Basaglia: la 

comunità possible e Anais do I Congresso Franco Basaglia: la comunità possible, 1998). 

Observa-se a atuação através de instituições e a formação de redes de apoio internacionais, 

como a abordada pela Coperazione Internazionale allo Sviluppo Umano25, que apresenta no 

congresso um trabalho intitulado “La rete internazionale per la lotta contro l’esclusione 

sociale”26.  

Nos trabalhos realizados na Itália, a atenção à comunidade mostrou-se relacionada 

ao movimento de saúde mental e à discussão, a partir do trabalho de Basaglia, do papel 

fundamental da comunidade nos processos de saúde e doença, integração e exclusão social 

(Dell’Acqua, 1998). Deste modo, a partir das experiências de Trieste inicia-se o 

                                                 
25 Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Humano. 
26 A rede internacional para a luta contra a exclusão social. 
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questionamento e desenvolvimento de uma articulação entre ação clínica e inserção social. 

e a esse propósito Di Paola (1998) aborda a constituição de saberes em saúde mental, mas 

de qualquer forma transcende única e exclusivamente esta prática ao atuar e articular o 

papel da comunidade. 

 Nos trabalhos apresentados pela França, projetos voltados à violência, às 

instituições e organizações desenvolvem uma atuação e pesquisa no campo que busca 

articular saberes da sociologia e psicologia no campo que tais pesquisadores denominam 

Psicologia Social Clínica. Uma das pesquisadoras deste grupo, o Laboratório de Mudança 

Social é convidada, em 1998, em visita realizada à Universidade de Paris VII, a dar 

palestras e apresentar no Brasil seu trabalho desenvolvido, iniciando a cooperação entre 

este grupo de pesquisa e o grupo da Universidade de São Paulo.   

As questões que se desenvolviam então no grupo de pesquisa, junto às experiências 

de casas abertas, aos primeiros plantões e à constituição de modos de intervenção no 

momento da emergência puderam ser abordadas, deste modo, a partir da perspectiva de 

mudanças sociais. Assim, o início de uma reflexão sobre a intervenção clínica a partir do 

sujeito no contexto social ocorre com articulações aos trabalhos desenvolvidos na Itália, 

que se orientam pela via da ação na comunidade, e não apenas em relação ao doente 

mental, e aos trabalhos desenvolvidos na França, que se orientam pela via da intervenção 

em instituições, que se sistematizam pela realização de convênios e acordos de intercâmbio 

internacional, inclusive para a tradução dos escritos de Basaglia no Brasil. Deste modo, as 

discussões com outros grupos sistematizam e subsidiam reflexões do LEFE sobre a atuação 

clínica para além do modelo tradicional da clínica escola e sobre a formação no contexto de 

uma inserção social da Psicologia que se iniciou com a atuação em instituições e projetos. É 

neste contexto que Morato (1998b) afirma: 

 
A compreensão do papel da comunidade na promoção de saúde ganhou corpo com 

Basaglia, transcendendo as fronteiras italianas. Nos últimos vinte anos, foi observada a 

relevância e eficácia das ideias e práticas basaglianas em contexto mais amplo do que 

somente acerca da saúde mental. Abre-se a discussão, em âmbito internacional, dos modos 

pelos quais a própria comunidade constitui-se como promotora de dispositivos de exclusão 

social, seja tanto na criação de instituições de saúde quanto na formação de profissionais 

que nelas operam. (p. 2). 
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Simultaneamente às discussões e reorientações teórico-práticas possibilitadas pelo 

intercâmbio científico com outros grupos, o início de uma reorganização da 

Universidade por meio de uma reforma curricular ameaça a organização institucional do 

Serviço de Aconselhamento Psicológico e do estágio oferecido na clínica-escola. Pela 

possibilidade de não obrigatoriedade das disciplinas vinculadas ao estágio, havia então o 

risco de uma insuficiência de alunos para o atendimento à comunidade. No contexto das 

primeiras transformações em relação à prática, das reflexões sobre a atuação em 

psicologia e de articulações com outros grupos, é criado o Laboratório de Estudos e 

Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial, em 1998, no qual começaram a ser 

atendidos os pedidos de instituições e de grupos comunitários.  

Assim, na constituição de modos de intervenção clínica no contexto social, emerge 

a discussão sobre o tensionamento entre instituições: os objetivos e conflitos inerentes à 

própria universidade como instituição permeiam suas possibilidades de ação, bem 

ocomo a perspectiva de análise das tensões e funções de outras instituições junto às 

quais ela venha a desenvolver ações interventivas. Estas problematizações, já discutidas 

no congresso Franco Basaglia: La comunità possible, são um dos aspectos do pano de 

fundo sobre o qual ocorre o diálogo com outros grupos de pesquisa e intervenção, tais 

como o Laboratório de Mudança Social e o Grupo de Trabalho da Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós Graduação em Psicologia do qual o grupo de pesquisa que 

desenvolveu estes projetos participa, juntamente a outros grupos de pesquisa de diversas 

universidades brasileiras. Um fato ilustrativo desta questão é a mudança do nome do 

Grupo de Trabalho em 1998, anteriormente denominado "Problematização das relações 

entre teoria e prática em Psicologia Clínica" e que passou a chamar-se “Práticas 

Psicológicas em Instituições: Atenção, Desconstrução e Invenção”. Conforme o relato 

do Grupo (2006): 

 
Reunido pela primeira vez no V Simpósio da ANPEPP em 1994, o GT 

"Problematização das relações entre teoria e prática em Psicologia Clínica" concluiu que a 

subjetividade, entreposta como condição de conhecimento e de compreensão dos 

fenômenos humanos, bem como as relações tensionais, entre teoria e prática na 

investigação em Psicologia Aplicada, abre a possibilidade do estabelecimento de novo 

paradigma e conhecimento de ciência que leve em conta a especificidade própria de cada 
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conhecimento existente. Tais conclusões provocaram uma modificação do GT e os 

membros remanescentes dirigiram sua atenção aos fundamentos e pressupostos 

constituintes da subjetividade para a reflexão acerca da prática psicológica na 

contemporaneidade. 

No VI Simpósio da ANPEPP, em 1996, houve convergência a esse tema na preocupação 

com a formação de graduandos e pós-graduandos. Os trabalhos serviram como ponto de 

partida para a reflexão e elaboração de considerações sobre a relação entre teoria é prática 

pela aderência a pressupostos lógico-emocionais presentes na formação e na prática de 

profissionais de saúde e educação. É sobre estas aderências que incide a necessidade de 

uma desconstrução subjacente às reflexões, e de diferentes modos estratégicos no caminho 

de elucidação dessas representações do psicólogo. Considerando-se os atendimentos 

desenvolvidos em instituições e apontado que é na prática psicológica que surgem os 

incômodos da insuficiência e incompletude teórica da concepção científica da modernidade, 

reformulou-se o nome do grupo, visto ser no contexto das práticas psicológicas em 

instituições de saúde e educação que tem se descortinado a pluralidade teórica, demandando 

do psicólogo em formação um ancoramento na experiência como modo de inventar outras 

possibilidades de intervenção para além das "tradicionais". Dentro dessa nova perspectiva, 

o GT optou por adotar o nome "Práticas psicológicas em instituições: atenção, 

desconstrução e invenção", encaminhando seus trabalhos nessa esfera de investigação e 

questionamentos. 

 
Em 1999, o Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em 

Psicologia recebe o pedido de apoio psicológico e algum tipo de trabalho junto aos 

funcionários de uma instituição para menores infratores, cuja unidade havia sido 

inaugurada após um período de conflitos e transformações institucionais. Aun & Morato 

(2002) relatam a conjuntura deste pedido em relatório de pesquisa. 

 

O final 1999 foi marcado na evolução da FEBEM com um período de intensas 

rebeliões em unidades de internação. Foram cenas de violência registradas pela imprensa 

nacional e internacional atraindo associações de Direitos Humanos de todo o mundo para 

elaboração de relatórios com avaliações e condenações de possíveis culpados. O Governo 

do Estado de São Paulo, como órgão público responsável, procurava intervir com medidas 

como desativação e inauguração de unidades e a implantação do Programa Novo Olhar, o 

qual tinha como uma de suas principais medidas a inserção e treinamentos de novos 
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profissionais, assim como a criação de novos cargos como os de Agentes de Educação e 

Agentes de Proteção. (p. 6,7). 

Em meio às transformações e reflexões em desenvolvimento na equipe de trabalho 

do recém-criado laboratório universitário, clareava-se a necessidade de uma discussão e 

preparação da equipe para o reconhecimento da teia de relações na qual o trabalho seria 

inserido, principalmente oriundo das experiências nos projetos de educação através do 

esporte e de plantão psicológico na instituição judiciária. Por outro lado, as experiências de 

supervisão de apoio psicológico junto a educadores de rua em casas abertas e junto ao 

projeto de educação através do esporte haviam possibilitado repensar o espaço de 

supervisão enquanto espaço reflexivo e de espelhamento. Assim, no início do trabalho, o 

reconhecimento e registro das impressões e significações na instituição e com a instituição, 

cuja necessidade se havia revelado, encontrou espaço de articulação e compreensão na 

supervisão, que começava a se delinear enquanto espaço de entrecruzamento, 

entrelaçamento e articulação do trabalho. Iniciava-se então o esboço de um trabalho 

cartográfico, em sua interface no campo e na equipe, embora tal perspectiva ainda não 

estivesse clara no cotidiano do trabalho. A coordenadora do trabalho relata este experiência 

em entrevista:  

 
(...) Ainda antes de apresentar o projeto eu resolvi dividir e misturar os grupos e 

propus visitas a FEBEM para conhecer a instituição. Era entrar em contato, conhecer o 

espaço, o lugar, ouvir as pessoas, os meninos, fazer cartografia. Foi a primeira forma de 

cartografia, mas o projeto já estava feito em paralelo. (Entrevista com Henriette 

Morato/2005) 

(...). Por exemplo, eu tinha isso de fazer umas quatro reuniões em supervisão e 

depois fazer uma avaliação na quinta reunião para poder fechar e discutir se a proposta 

fazia sentido e aí eles avaliavam se continuavam. (...) Era quase como se com a equipe eu 

fizesse o mesmo processo de plantão (...) Que vinha da minha compreensão anterior, 

fechar uma avaliação e recontratar. Eu propunha isso aos meus alunos e estendi isso a 

supervisão de apoio. (...) Desde as casas abertas. Isso se manteve. E esses encontros eu 

fazia no local de trabalho das pessoas, que era quando eu via o local e entrava em contato. 

Daí foi surgindo a ideia de ir conhecer a FEBEM e vamos ver o que nós estamos pensando 

da FEBEM, deixar em aberto. E foi a primeira vez, em 1999, na Raposo, que a equipe não 

era só de psicólogos, tinha pedagogos, técnicos de esporte, professores de educação física. 
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Então eu achei que tinha de prepará-los para formar um grupo para discutir o trabalho e 

como compreendê-lo.(...) Essa foi a diferença do Cepeusp: houve um trabalho de 

preparação. E fazia a discussão na volta das visitas, na supervisão. (Entrevista Henriette 

Morato/2006). 

 

Por outro lado, a vinculação ainda presente ao modelo da clínica-escola, aliada à 

tradição de uma intervenção realizada do contexto interno da universidade para o contexto 

externo da comunidade, bem como a exigência instituída no meio universitário para a 

separação entre elaboração das ações e sua execução, inclusive pela necessidade de 

organização, legitimação e financiamento institucional, co-operaram na concepção de que 

fosse preciso e natural compor um projeto e um planejamento prévio de ações e atividades 

na instituição. Neste contexto elaborou-se, mesmo antes das visitas à instituição, um projeto 

integrado em várias modalidades de prática interventiva, abrangendo aspectos amplos da 

instituição: um trabalho psicopedagógico junto aos professores, um trabalho de práticas 

esportivas, um trabalho de atendimento um acompanhamento às famílias. No decorrer do 

encaminhamento deste projeto, embora houvesse simultaneamente algumas visitas à 

instituição, nem todos os responsáveis a conheceram. Além disso, tais visitas não 

articularam um conhecimento aprofundado do contexto de inserção do projeto, referindo-se 

antes a um sobrevoo sobre o território (Polanyi, 1969).  Aun (2005) relata esta experiência, 

da qual participou:  

 

Quando uma unidade de internação da FEBEM nos procurou, no final de 1999, para 

desenvolvermos um trabalho com os agentes de proteção, a fim de proporcionar um melhor 

atendimento aos adolescentes internos, iniciamos elaborando um “mega-projeto” de 

políticas públicas, envolvendo parcerias com outra universidade e institutos da USP. O 

projeto, feito no papel por estar, naquele momento, distante da realidade institucional, 

englobava diversas modalidades de prática psicológica para áreas pedagógicas, técnicas, 

grupos com famílias de adolescentes e a educação através do esporte, modalidade já 

desenvolvida pelo LEFE em outro projeto. Embora reconhecendo que tal proposta de 

projeto estava distante do real, e que os primeiros meses seriam, por isso mesmo, dedicados 

a conhecer a instituição e seus atores, a ansiedade de iniciar um novo trabalho fez com que 

nos perdêssemos de nossa própria intenção. Assim, na festa junina da unidade em 2000, 
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apresentamos aos funcionários, adolescentes e famílias como pretendíamos desenvolver o 

trabalho, antes mesmo de ser aprovado por agências de fomento. (p. 41). 

 
Simultaneamente, as ações já iniciadas e realizadas em diversos âmbitos da 

instituição junto a professores e familiares de internos não conseguiam gerar uma 

articulação entre a proposta e as questões trazidas pelo atores. Neste aspecto, as visitas e a 

possibilidade de circulação da coordenadora do projeto possibilitou um olhar mais amplo 

sobre a instituição, que evidenciava uma reprodução das estruturas fragmentadas de 

relação, gerenciamento e institucionalidade.   

 
O Projeto da Raposo estava difícil, não engrenava (...) Fui percebendo aos poucos 

que eu precisava ir lá também e não só escutar dizer sobre. A referência concreta era 

importante, estar marcada pela experiência era importante, ver os meus próprios 

atravessamentos, senão na supervisão ficava difícil apreender os relatos. (...) Eu fui 

pegando a instituição de vários lados e comecei a ter uma noção (...) Eu supervisionava os 

alunos que viam os prontuários, os estagiários que iam ao pátio para ficarem com os 

meninos, os alunos que atendiam o grupo de funcionários à noite e eu nesse âmbito maior. 

E também discutia com [os professores universitários que coordenavam o trabalho com os 

professores e com as famílias] sobre o resto do projeto que não seguia adiante. A gente 

estava reproduzindo mesmo, mas porque eu estava seguindo o projeto e dizia assim: Quem 

está trabalhando aqui tem que ficar aqui mesmo porque senão não vai olhar, vai se 

misturar com lá e não vai ver o que está aqui. (...) 

 
O projeto de pesquisa interventiva foi em seguida recusado, por ser considerado 

intervenção, não se enquadrando nos moldes de uma investigação tradicional, e também 

não foi possível o apoio de fontes alternativas de financiamento, tais como a ONG com a 

qual já havia parceria no projeto de educação pelo esporte, devido à preocupação das 

instituições com a associação de seu nome à imagem negativa da FEBEM. Em meio às 

dificuldades e atravessamentos do cenário institucional, a discussão com o Laboratório de 

Mudança Social da Universidade de Paris VII possibilitou refletir sobre as dificuldades da 

prática. O curso de pós-graduação "Introdução à Psicologia Clínica Social: problemas 

epistemológicos, teóricos e práticos" e a conferência "Relações de poder e possibilidade de 

uma análise de suas dinâmicas em termos do simbólico, imaginário e real" (1999, 2000, 

2003), ministrados pela Profa. Dra. Jacqueline Barus-Michel, do Laboratório de Mudança 
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Social, da Universidade Paris VII nos anos de 1999, 2000 e 2003, bem como o "Seminário 

de Pesquisa em Psicologia Clínica Social” ministrado pela mesma professora em 2000, se 

inseriam na proposta de “problematizar as relações tensionais entre as práticas psicológicas 

e as instituições nas quais se efetivam”. Buscava-se assim refletir “em que medida e quais 

brechas poderiam ser entrevistas pela promoção de tais práticas, visando que, efetivamente, 

possibilitem transformações tanto para o campo de atuação do psicólogo (e outros 

profissionais de saúde e educação), quanto para sua formação e oferecimento de melhoria 

de serviços com qualidade à comunidade” (Anpepp, 2006, Relatório do Grupo de Trabalho 

38). Como relata Morato em entrevista, nestes espaços partilhados com o Laboratório de 

Mudança Social 

 
começaram a clarear as questões (...) Olha o ângulo da instituição e onde você está 

trabalhando e os focos todos que você tem para cuidar. E também sobre o projeto 

totalmente pronto antes de conhecer o contexto. Então vamos começar tudo do zero de 

novo. (...) (Entrevista Henriette Morato). 

 
Na nova perspectiva, emergia a necessidade de atenção ao próprio contexto de 

atuação, aos atravessamentos e entrelaçamentos institucionais a partir dos quais a fala da 

instituição, na solicitação por um trabalho psicológico, refere-se a uma faceta do cotidiano 

institucional, que, se desvela e reconhece certos questionamentos e impasses, pode velar e 

desconhecer outros problemas e conflitos. Desse modo, foi se desvelando a necessidade de 

re-conhecer a instituição através de seus atores, e começou a se constituir um olhar 

cartográfico para a compreensão das questões institucionais e subjetivas na instituição. Um 

trabalho de construção de sentido, que se fez na escuta clínica, na con-vocação e na pro-

vocação, no chamado para compartilhar, discutir e refletir acerca das situações vividas e 

daquilo que estas pudessem significar. Aun (2005) aborda essa experiência, expressando 

uma nova perspectiva de conhecimento e compreensão do trabalho: 

 
Deste modo, o projeto não vingou, apesar do compromisso já assumido com a 

instituição, através de seus atores. Caso fosse iniciado, poderia ser apoiado por algumas 

Bolsas Trabalho, oferecidas pela USP, para alunos de graduação, participantes do projeto. 

Contudo, e mesmo com um grupo reduzido, resolvemos iniciá-lo. Desta vez sem projeto 
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pré-preparado, mas dispostos e disponíveis a nos debruçar para ouvir algo que ali também 

se mostrava (p. 41). 

 
Um dos frutos deste trabalho de conhecimento institucional foi a pesquisa Matéria-

Prima: uma atitude para reconhecer, discutida em congressos e sobre a qual se elaborou 

um relatório de pesquisa. No âmbito das discussões e percepções que então se cerziam, 

elaborava-se e aprofundava-se a metodologia de pesquisa interventiva cartográfica, que 

começava a ser compreendida por meio das vias simbólicas, representadas, imaginadas, 

instituídas e instituintes, livres, interditadas e de difícil acesso na circulação dos atores e da 

equipe, na instituição, na equipe e na inserção do trabalho na instituição. 

A compreensão desta metodologia de investigação e atuação é ainda referida na 

continuidade do trabalho, evidenciando a articulação que começava a se tecer entre 

investigação e intervenção na práxis cartográfica, pela atenção às falas e à compreensão dos 

atores ao longo da intervenção. É pelo atravessamento pelo vivido que a compreensão se 

faz presente, criando primeiramente a referência “de nosso olhar em nós mesmos, 

permanecendo atentos a cada uma de nossas sensações” (Aun, 2005, p. 42, 43) para “dar 

voz, aquela que parte da reflexividade de nosso olhar com muitos outros” (Aun, 2005, p. 

44). Por outro lado, o próprio atravessamento demanda um olhar atento, a partir do qual 

pode haver cuidado para aquilo que vai se desvelando “em cada gesto, em cada palavra, em 

cada sensação de incômodo ou constrangimento” (p. 44).  No projeto “Matéria Prima”, 

permaneceu ainda a figura do supervisor de campo, presente desde 1995 no trabalho com a 

instituição de prática esportiva, enquanto figura de referência e cuidado a estagiários de 

graduação no contexto da instituição.  

Assim, já em 2002, em pesquisa sobre a inserção do Plantão Psicológico como 

modalidade de atenção psicológica na instituição, Morato e Aun relatam: 

 
Em 2000, uma equipe de psicólogos e estagiários de Psicologia da USP, vinculados 

ao laboratório, iniciou uma cartografia institucional, ou seja, uma etapa de compreensão da 

instituição através do olhar de cada um de seus atores e, desta maneira, de conhecimento da 

demanda vinda dos diversos lados. A história do Plantão Psicológico nesta unidade de 

internação da FEBEM iniciou um ano depois, como uma das medidas interventivas 

propostas a partir das narrativas de adolescentes e funcionários desta instituição. (p.7). 
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Assim, ao longo das intervenções em diferentes instituições, alguns recursos, tais como 

a investigação cartográfica e a supervisão de campo, foram sendo construídos e se 

apresentando enquanto elementos possibilitadores e facilitadores do trabalho interventivo, a 

partir de uma investigação da prática baseada na experimentação que visava contemplar 

demandas em diferentes contextos sociais. Neste sentido, a migração do trabalho da clínica-

escola e sua inserção nas instituições se mostravam pontos fundamentais para permitir a 

compreensão de novas possibilidades interventivas e a constituição de novas modalidades 

de prática. Para além, até mesmo, da intervenção, o acesso a diferentes contextos 

propiciava o reposicionamento da práxis e, com ele o redirecionamento do olhar para uma 

perspectiva de “prática em construção”, que permitia a investigação e invenção de novos 

modos de atuar em Psicologia. Novos problemas exigiam soluções também renovadas, e as 

próprias demandas se mostravam um novo, um diferente através do qual era possível 

ampliar a compreensão das questões institucionais e sociais na formação de certas 

demandas psicológicas, bem como uma compreensão outra das próprias demandas e da 

atuação de psicólogos. Desse modo, abriam-se possibilidades para novas maneiras de atuar, 

ainda a serem construídas, que contemplassem as especificidades das situações em que as 

demandas se formulavam, abarcando e elaborando transformações no contexto no qual a 

clínica seria atuada, mas também transformações do próprio pensamento sobre a atuação 

psicológica e a instituição.  

Minha inserção no então Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia 

Fenomenológica e Existencial se deu no contexto destas transformações e no início do 

delineamento e aprofundamento da cartografia, da supervisão de campo e da construção de 

metodologias interventivas por meio de modalidades de prática que se mostrassem 

pertinentes ao contexto. Um ano após o início do trabalho na FEBEM, em 2000, o Instituto 

de Psicologia recebeu o pedido de auxílio psicológico do CONSEG (Conselho de 

Segurança da Comunidade, formado por representantes das polícias civil e militar e da 

comunidade). Representantes de um distrito policial e de uma companhia da polícia militar 

próximas à universidade, bem como de uma associação de bairro vinculada ao CONSEG, 

procuraram a universidade solicitando algum tipo de auxílio psicológico. No caso do 

distrito policial, seus representantes referiam a necessidade de algum tipo de auxílio para 

lidar com a comunidade que solicitava o distrito policial em demandas que excediam a ação 
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de seus profissionais (casos violentos, porém não configurados como crimes, situações de 

intenso sofrimento das vítimas ou situações nas quais a população solicitava proteção ou 

segurança para sofrimentos vividos no âmbito privado, como uso de drogas de parentes ou 

sentimentos de perseguição e ameaça). No caso da polícia militar, se comandante solicitava 

uma “avaliação de stress”, pois acreditava que a sobrecarga de trabalho e as condições 

insalubres geravam intenso sofrimento psíquico nos policiais, havendo, por exemplo, um 

grande número de casos de alcoolismo.  

Estes pedidos foram então direcionados ao LEFE e o trabalho se iniciou com mudanças 

em relação às experiências anteriores. Desta vez, foram realizadas reuniões com 

representantes das instituições e visitas a elas, como forma de conhecer o trabalho realizado 

e o cotidiano da instituição, sem qualquer planejamento anterior em relação ao trabalho a 

ser desenvolvido. Estas visitas se visavam tanto compreender o cotidiano institucional, 

questionando sobre as experiências dos atores, quanto apresentar a equipe. As 

transformações no trabalho e seu delineamento foram ocorrendo de acordo com as 

situações vividas no campo e refletidas, elaboradas em supervisão, conforme tais visitas 

foram realizadas. Assim, por exemplo, se inicialmente as visitas foram organizadas para as 

duas instituições em conjunto, já que o pedido havia sido formulado conjuntamente, 

posteriormente foram criados dois projetos separados, para o atendimento das duas 

instituições (Polícia Civil e Polícia Militar), que se revelaram bem diferentes. Uma 

expressão destas diferenças pode ser encontrada no primeiro trabalho apresentado sobre o 

projeto em desenvolvimento, em 2001, no I Congresso Internacional de Psicologia Social 

Clínica e Psicossociologia, intitulado “Atenção Psicológica aos ‘cuidadores’ da ordem e da 

segurança pública: Plantões em Distrito da Polícia Civil e em Batalhão da Polícia Militar da 

Zona Oeste de São Paulo”. Este trabalho expressa um momento de transição do projeto, no 

qual o trabalho nas duas instituições permanece vinculado, porém já se aponta para a 

separação dos projetos e para a modalidade de plantão psicológico como pertinente para o 

desenvolvimento de uma práxis interventiva na instituição.  

Os trabalhos seguintes, realizados no Simpósio Internacional de Iniciação Científica 

no mesmo ano, já apontam caminhos diversos dos dois trabalhos. O trabalho realizado na 

Polícia Militar, intitulado “Plantão Psicológico em Batalhão da Polícia Militar: aspectos 

psicossocias”, aponta a questão dos atravessamentos institucionais nas questões 
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psicológicas como principal ponto de articulação tanto da intervenção quanto da pesquisa 

realizada, denominando de “setting ampliado” o olhar clínico então desenvolvido para 

contemplar estes atravessamentos (Braga, Nunes, Gonçalves, Oliveira, Cautella & Morato, 

2001). Cabe ressaltar que este trabalho foi premiado com Menção Honrosa neste congresso, 

fato relacionado, de acordo com o discurso da comissão premiadora na cerimônia de 

encerramento do Congresso, com referência direta ao trabalho à abertura que a pesquisa 

interventiva possibilitava de uma “inserção” na comunidade e na sociedade, sem 

descaracterizar a função da universidade como “produtora de conhecimento”.  

Neste aspecto, pode-se retomar o relato de Aun (2005) já referido, quando aborda a 

rejeição do projeto enviado a agências financiadoras para a realização de pesquisa 

interventiva na FEBEM: a articulação entre pesquisa e intervenção e a busca de modos 

contextualizados de atuação no contexto social conhece embates à sua formulação 

relacionados à própria universidade como instituição, na qual historicamente a pesquisa 

desatrelada do espaço social sempre possuiu centralidade (Santos, 1996), situação que 

começa a ser questionada principalmente a partir dos movimentos de reivindicação dos 

anos sessenta, que questionam este caráter assumido pela universidade.  

Neste contraste entre a recusa do primeiro projeto de pesquisa na FEBEM e a 

premiação do projeto seguinte na Polícia Militar é possível desvelar o jogo interno de 

tensões na própria universidade como instituição. Por um lado, há um estranhamento na 

articulação entre a pesquisa e da constituição de conhecimento e a própria interação com os 

contextos sociais, já que esta perspectiva, tradicionalmente, não é privilegiada pela 

instituição universitária. Por outro lado, a problematização da relação entre construção de 

conhecimento e sua contextualização no âmbito das ciências humanas abre espaço para 

novos modos de compreender a metodologia de pesquisa, assumindo o caráter interventivo 

de qualquer ação que realize o pesquisador. É no momento em que o desenvolvimento de 

uma metodologia de pesquisa interventiva permite sua apropriação pelos clínicos por meio 

das experiências vividas nas situações reais no campo que o conhecimento construído pela 

pesquisa pode ser compreensível e comunicável. É neste contexto que podem ser 

compreendidas as problematizações sobre os modos de atuação e as possibilidades de 

investigação na ação clínica, que resultaram na criação de um laboratório, influenciaram na 

mudança do nome de um grupo de pesquisa e articularam diálogos com outros grupos de 
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pesquisa que problematizavam questões semelhantes, embora com diferentes perspectivas 

teóricas e metodológicas. 

Pouco depois do início do trabalho com as polícias, o Departamento Jurídico XV de 

Agosto da Faculdade de Direito da própria Universidade de São Paulo solicitou também 

alguma fora de auxílio psicológico. Novamente, a configuração do trabalho ocorre após 

reuniões iniciais e visitas à instituição, buscando uma familiarização com cotidiano, 

constituindo um conhecimento sobre a instituição a partir da experiência.  

Neste panorama de formulação de propostas de atuação em diversas instituições que 

solicitavam algum tipo de trabalho psicológico, um aspecto que se mostrou importante no 

trabalho foi a atuação em mais de um projeto: diversos participantes, após a atuação por um 

período de um a três anos em um projeto inicial, passavam a participar de dois projetos 

simultaneamente ou trocavam o projeto em que estavam, passando a atuar em outro. Esta 

circulação dos participantes entre os projetos permitia perceber aproximações e diferenças 

em relação ao projeto anterior em que atuavam. Por um lado, isto desvelava um sentido 

comum nas concepções de intervenção, clínica e atuação em instituições. Por outro lado, 

esta circulação permitia ressaltar as especificidades de cada instituição em relação ao 

trabalho, destacando os atravessamentos do contexto sobre a intervenção realizada.  

A partir da ampliação dos pedidos de intervenção por outras instituições e desta 

percepção de aproximações e diferenças em relação aos diversos modos de intervenção 

realizados, surgiu a necessidade de alguma discussão comum entre os projetos, de modo a 

clarear e refletir sobre a inserção deste modo interventivo nos contextos sociais e sobre as 

questões teóricas e práticas nele envolvidas. Além disso, nesta mesma época, entre 2001 e 

2003, foi formulado um projeto de Acompanhamento Individual, para receber demandas 

por um atendimento psicológico mais prolongado, oriundas dos projetos inseridos nas 

instituições.  

Inicialmente, a discussão sobre os projetos de atenção psicológica nas instituições 

ocorria de modo conjunto com a orientação das primeiras dissertações e teses sobre o 

trabalho que vinha se desenvolvendo, elaboradas pelos alunos de pós-graduação 

participantes. Este grupo iniciou reuniões semanais, buscando discutir as questões presentes 

nos diversos contextos interventivos e simultaneamente refletir teoricamente sobre a 
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prática. Nestas discussões, evidenciou-se a necessidade de um espaço próprio e 

diferenciado para a reflexão sobre a prática, tendo como referência o espaço de Supervisão 

de Apoio Psicológico oferecido nos próprios projetos a algumas instituições e uma 

Supervisão de Supervisão27 realizada anteriormente pela coordenadora do laboratório, 

direcionada a uma das psicólogas que havia realizado Supervisão de Apoio Psicológico no 

início da atuação em projetos externos à universidade (Bacchi, 1999). Embora com estas 

referências, o grupo formado diferenciou-se de ambos os trabalhos, pois não consistia numa 

supervisão em que atuavam diretamente uma supervisora e uma supervisionanda com 

papéis definidos, mas num grupo de supervisores que discutiam conjuntamente cada 

projeto, no qual todos faziam, alternadamente, o papel de supervisores e supervisionandos, 

numa construção coletiva de sentido para o trabalho.  

Embora houvesse uma coordenadora, esta também supervisionou mais de um projeto 

ao longo do trabalho e era supervisionada pelos outros participantes no momento em que se 

discutia o projeto do qual estivesse participando. Esta atividade, que consiste na prática 

investigada nesta tese, foi então denominada Supervisão de Supervisão com referência ao 

trabalho anterior realizado, embora tenha sido ressaltado por mais de um participante seu 

caráter de “co-visão”, já que se configura a partir de uma alternância de papéis que legitima 

todos a falar.  

No decorrer da atuação em diversas instituições, foram constituídos, implantados e 

implementados diversos serviços e modalidades de prática, de acordo com as demandas que 

se apresentavam – Oficinas de Recursos Expressivos, Supervisão de Apoio Psicológico, 

Plantão Psicológico, Atendimentos Individuais, Encaminhamentos Acompanhados. Estas 

intervenções deram-se sempre de modo tateante, a partir das demandas institucionais, da 

escuta de narrativas, de questionamentos junto a seus atores e de articulações entre 

diferentes experiências no campo. O arcabouço de reflexões e práxis vividas e pensadas no 

contexto das diversas modalidades de prática, instituições, atores sociais, técnicos, 

professores e alunos da Universidade consistiu na como matéria-prima da Supervisão de 

                                                 
27 O termo Supervisão de Supervisão é empregado por Bacchi (1999) em seu texto Supervisão de Apoio 
Psicológico: Espaço intersubjetivo de formação e capacitação de profissionais de saúde e educação, como 
referência à supervisão, por uma coordenadora, de facilitadores que realizavam a prática de Supervisão de 
Apoio Psicológico.    
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Supervisão, na qual se iniciava o esboço do trabalho atualmente denominado Atenção 

Psicológica em Instituições. 

No tocante à Supervisão de Apoio Psicológico como referência para a Supervisão de 

Supervisão, cabe referenciar primeiramente o aspecto de elaboração coletiva de sentido 

para um trabalho desenvolvido em contexto institucional e sua constituição na própria 

experiência. Na trajetória percorrida em diversas instituições, haviam se constituído 

experiências de Supervisão de Apoio Psicológico como uma nova modalidade de prática 

clínico-pedagógica. Sua própria denominação foi realizada por seus autores e atores 

visando não apenas diferenciar de uma supervisão técnica, mas também apontar seu espaço 

e seu sentido no trabalho de intervenção clínica em instituições, enquanto possibilidade de 

criação de um espaço de reflexão sobre a prática e instrumentalização para ela (Morato, 

1999a; Bacchi, 2000; Rocha, 2000; Lilienthal, 1997, 2004 e, mais recentemente, Aun, 

2005). A Supervisão de Apoio Psicológico abarcava profissionais de saúde e educação, 

configurando-se para além do campo estritamente psicológico, numa dimensão transversal 

e pluridisciplinar entre questões sociais, institucionais e subjetivas que atravessam o 

trabalho de agentes sociais na teia de relações humanas. Assim, a supervisão junto a 

educadores de rua, técnicos em educação, psicólogos, auxiliares de enfermagem, 

possibilitou contemplar questões psicológicas no âmbito de diferentes práticas clínicas ou 

pedagógicas e, ao mesmo tempo, contemplar reflexões sobre o contexto institucional e 

social no qual se desenvolviam, possibilitando um distanciamento e atenção para a 

reprodução das concepções institucionais do próprio trabalho. 

A mesma necessidade de espaços de compartilhamento e discussão da experiência 

percebida na criação do espaço da Supervisão de Apoio Psicológico foi observada em 

diversos projetos de Atenção Psicológica realizados em diferentes instituições, gerando a 

modalidade de prática que tem sido denominada por seus participantes “Supervisão de 

Supervisão”. Esta necessidade está associada à realização das modalidades de prática no 

conjunto da Atenção Psicológica (Plantão Psicológico, Oficinas, Supervisão de Apoio 

Psicológico, Atendimento Individual) no espaço das instituições, gerando questões, 

inquietações, percepções e relações nas quais o contexto institucional possui significativa 

importância, podendo “espelhar” os modos de atuação do psicólogo nele inserido, 

necessitando de uma reflexão que considere, simultaneamente, a ação clínica e a 
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configuração do cenário social no qual ela se constitui. Bacchi (1999) se refere à prática de 

Supervisão de Supervisão a partir da vivência de um estranhamento em relação à alteridade 

e da abertura para a “possibilidade de refletir sobre a intervenção realizada” (p. 219), 

facilitando a compreensão da práxis.  

Se, compreendendo a clínica como espaço de um “entre”, estamos sempre refletindo 

atravessamentos das alteridades e refletindo sobre estes atravessamentos, uma atenção a 

esta afetabilidade e múltipla constituição de sujeitos e práticas não pode ser uma 

preocupação apenas da supervisão na formação em Psicologia, mas também na formação 

do próprio supervisor. Assim, a Supervisão de Supervisão apresenta, ainda, um modo de 

refletir uma prática, de constituí-la, e de refletir e constituir também uma formação em 

supervisão, buscando referenciá-la numa techné, enquanto experiência que não se restringe 

à orientação possibilitada por um procedimento, mas se volta para uma prática constituída 

na tessitura e na afetabilidade como modos de lidar com significados e sentidos, em um 

saber-fazer. Nesta direção, os modos clínicos de ação não podem ser apenas ditos para 

serem apreendidos, necessitam ser experienciados na sua prática para sua apreensão e 

compreensão, tanto na formação de alunos quanto na formação de supervisores, como 

saberes de ofício que necessitam da experiência do ofício mesmo para serem transmitidos e 

constituídos.  

Desse modo, a própria origem destas práticas aponta para a constituição de um 

espaço intersubjetivo de reflexão, como tessitura de aproximações e distanciamentos que 

permitem ampliar a compreensão das intervenções realizadas. No contexto de constituição 

da atenção psicológica como metodologia interventiva, em que a ação clínica se tem feito a 

partir da constituição de espaços de diálogo com os atores institucionais, tecido na 

intersubjetividade das relações que se articulam e se presentificam no espaço constituído e 

constituindo o espaço, a práxis clínica se faz como techné. Ou seja, como ação engendrada 

por um saber de ofício cujo “produto” é o próprio desempenho (Arendt, 2001). Dizendo 

respeito às relações entre homens, a atividade clínica se faz pela linguagem, articula o 

discurso e compõe o espaço da aparição, sendo cerzida no próprio cerne da teia de relações 

humanas.  Neste sentido, um tema que permeia tanto a Supervisão de Apoio Psicológico 

quanto a Supervisão de Supervisão, enquanto modalidades de prática clínico-pedagógica no 

contexto de supervisão em Psicologia, é a configuração de um espaço de discussão e 
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instrumentalização profissional no contexto da práxis em instituições. Perante a tendência 

ao engessamento e institucionalização próprias a este contexto (Bleger, 1998; Foucault, 

1997; Goffman, 1979), estes espaços buscam favorecer a abertura para uma multiplicidade 

de olhares por meio do compartilhamento e elaboração da experiência.   

Quanto a mim, o envolvimento na atividade de Supervisão de Supervisão significou 

o exercício desta possibilidade de constituição de ações clínicas a partir dos contextos e 

vinculadas a eles. Criou assim a possibilidade do exercício de um olhar cartográfico e de 

uma práxis inventiva e ao mesmo tempo radicalmente realista que, em alguns contextos de 

atuação em Psicologia é, infelizmente, bastante rara. Compreender o início da Supervisão 

de Supervisão, como ela se constitui, como nela se desencadeia a ação clínica, como esta 

ação se desenrola entre sujeitos sociais e transforma modos de pensar, sentir, agir e 

constituir os contextos sociais em que se insere possibilita primeiramente criar um saber a 

respeito dela e historicizar discursos e práticas, ampliando o arcabouço de referências por 

meio dos quais a compreensão da realidade se faz. Além disso, permite constituir estes 

discursos e práticas e, com eles, reconstituir a realidade, o mundo vivido e compartilhado 

na ação entre homens. A articulação entre a constituição dos espaços de compartilhamento 

da experiência e o favorecimento de abertura para uma pluralidade de significações, 

apropriações e sentidos por parte daquele que exerce uma práxis clínica foi abordada em 

minha dissertação de mestrado, no tocante à formação do psicólogo (Braga, 2005). Deste 

modo, é na perspectiva da tessitura experiencial como modo de oxigenação da práxis, 

entrelaçado à formação de agentes sociais de mudança em outros níveis de atuação, que a 

modalidade de Supervisão de Supervisão é aqui abordada.     

Considerando, no âmbito clínico, as observações de Merleau-Ponty (1990), acerca 

da percepção como abertura da dupla dimensão de “olho e espírito” do sensível, pode-se 

compreender a tessitura de sentido pelo encontro de dois sujeitos-objetos que não se 

fundem, conservando cada um sua singularidade, mas que, em sua condição de 

mundaneidade, se emprestam e prestam-se mutuamente, constituindo o vivido, o percebido, 

o significado. Para Merleau-Ponty (1990), o desenvolvimento se dá a partir “da existência 

entendida como o conjunto das configurações das condutas possíveis para um indivíduo 

num dado momento” (p. 50). Nesta direção, a presente investigação e delineamento da 

Supervisão de Supervisão como modalidade de prática que amplia as compreensões 
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possíveis acerca do contexto de exercício da prática clínica e pedagógica, principalmente na 

sua dupla dimensão de aproximação e distanciamento das instituições nas quais é exercida, 

busca possibilitar estabelecer novas formas de instrumentação para a práxis. Pretende-se, 

deste modo, circunscrever um mosaico de seus aspectos, limites e possibilidades, numa 

“construção conjunta de novos sentidos e ações” como propõe Nobre & Morato (2004, p. 

348) em relação à atuação do psicólogo.  

Esta pesquisa, portanto, busca ampliar a investigação e constituição de 

metodologias interventivas na prática psicológica, bem como contribuir para a formação e 

aprimoramento de profissionais de saúde e educação, promovendo “uma prática mais 

humanizante de atenção psicológica a instituições, reconhecendo seus profissionais como 

agentes sociais de mudança” (Nobre & Morato, 2004, p. 351), no contexto educacional e de 

políticas públicas.  
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Modalidades de Prática como metodologia interventivo-cartográfica 

 

Os projetos de Atenção Psicológica em Instituições abarcam, por um lado, um re-

conhecimento do território e, por outro lado, a pesquisa e constituição de modalidades de 

prática psicológica a partir das demandas percebidas e das relações construídas no contexto 

social. O conhecimento do território implica um reconhecimento do pedido inicial, 

manifestado por representantes de uma instituição, a partir de seu questionamento junto aos 

atores que partilham seu espaço, desvelando uma demanda institucional em que se 

entrelaçam múltiplas visões, angústias e impasses vividos no cotidiano, embora nem 

sempre expressos e relatados oficialmente. Esta práxis de investigação e configuração do 

espaço social tem sido denominada cartografia (Morato, 1999a; Nunes, 2006) ou 

cartografia clínica (Aun, 2005). 

As influências para a reflexão sobre o processo de conhecimento do território 

partiram de autores como Suely Rolnik e Polanyi (apud Morato, 1999a). Estas influências 

podem ser distinguidas pelo título do projeto inicial do trabalho na instituição para menores 

infratores, em que a investigação cartográfica começou a se estabelecer de modo mais 

sistemático. O projeto foi denominado “Matéria Prima: uma atitude para reconhecer”, 

remetendo à concepção da matéria prima como formadora de rizomas e eixos de relação, 

formulada por Deleuze e Guatarri (2001) e desenvolvida por Rolnik (2000), autora referida 

no projeto.  

Embora elaborada inicialmente a partir destas influências, a cartografia 

desenvolvida nos projetos de Atenção Psicológica em Instituições foi delineando um modo 

próprio de investigação, articulado ao plantão psicológico desenvolvido em algumas destas 

instituições e ganhando novas referências. Neste sentido, foi sendo constituída uma 

articulação entre a diferenciação queixa explícita/demanda constituída ao longo de um 

processo clínico no plantão psicológico (Oliveira, 2006; Nunes e Morato, 2009) e a 

diferenciação entre pedido institucional/demanda dos sujeitos sociais compreendida pela 

cartografia. O momento de constituição de uma demanda tem ocorrido assim por meio da 

investigação de uma queixa, que é, ao mesmo tempo, sua reconstituição, sua interpretação, 

sua elaboração. Assim, considera-se que clínica e pesquisa encontram-se mutuamente 

implicadas. Inter-relacionando prática clínica e prática investigativa, pode-se ressignificar a 
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própria concepção de clínica, considerando-a a partir de seu sentido etimológico, como 

“ inclinar-se sobre” (Almeida, 2005; Aun, 2005; Nobre & Morato, 2004). As reflexões 

sobre a proximidade entre clínica e investigação no trabalho realizado remeteram, neste 

percurso, a autores advindos da Psicologia Social Clínica, que consideram a importância da 

clínica na investigação em ciências humanas (Lèvy, 2001; Enriquez, 1994; Araújo & 

Carretero, 2001; Vieira, 2001). 

Considerando clínica a partir desta acepção, pode-se compreender o ato clínico 

como próprio de toda a práxis psicológica, como cuidado e atenção para um sofrente (ou 

sentinte).  O fazer clínico seria então um fazer voltado para o sensível, ou seja, para aquilo 

que é sentido e vivido pelo sujeito no contexto das situações reais de existência (May, 

1974; Safra, 2004). Nesta acepção, se compreende o re-conhecimento das demandas que se 

prefiguram para nos trabalhos de Atenção Psicológica como uma articulação entre 

investigação cartográfica e práticas interventivas, já que tais demandas se perfazem em 

termos de atenção e cuidado nas mais diversas esferas, constituídas a partir do contexto 

social, implicando investigação e pesquisa.  

Por se tratar de um tema explicitado e discutido em algumas Supervisões de 

Supervisão, a formulação teórica da prática cartográfica adotada nos projetos de Atenção 

Psicológica será explicitada em capítulo posterior, como parte dos desdobramentos e 

reflexões sobre a Atenção Psicológica em Instituições, ocorridos a partir da Supervisão de 

Supervisão.  

Por ora, cabe observar que o processo cartográfico abrange uma primeira 

aproximação junto aos atores sociais, que ocorre em visitas à instituição. Nestas visitas, se 

conhecem os espaços, a circulação e a reunião das pessoas, acompanhando o cotidiano e 

organizando uma mútua apresentação. Por um lado, os psicólogos-cartógrafos se 

apresentam aos atores sociais informando de seu trabalho na instituição, em situações ora 

formais (reuniões oficiais de equipes de trabalho, palestras ou eventos da instituição, etc), 

ora informais (apresentações pessoais ocorridas na própria circulação pelo espaço 

institucional). Por outro lado, os psicólogos-cartógrafos são apresentados à instituição por 

meio dos discursos de seus diversos atores – em narrativas sobre fatos e eventos ocorridos 

na instituição, em falas sobre os problemas institucionais originadas pelo questionamento 

dos cartógrafos, em relatos sobre experiências pessoais vividas no cotidiano, em 
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informações sobre a circulação de pessoas, a organização do trabalho, o público atendido, a 

estrutura organizacional, etc.  

Das questões levantadas pelos psicólogos-cartógrafos, visando conhecer e 

compreender a organização institucional e as relações na instituição e com a instituição, 

muitas vezes emergem questionamentos sobre a instituição, ponderações, narrativas e 

opiniões dos atores sociais que, em si, já demandam um posicionamento e uma reflexão 

inicial com relação àquele cenário social. Por outro lado, a circulação e vivência no 

cotidiano do cenário social possibilitam aos cartógrafos o testemunho das relações e uma 

experiência direta, interventiva desde o início, sobre cuja reflexão se assenta a possibilidade 

de apreender o contexto e constituir brechas a partir das quais uma modalidade de prática 

clínica pode ser instituída. A narrativa das experiências na instituição em diários de bordo, 

bem como sua discussão em supervisão, permite o entrelaçamento conjunto destas 

múltiplas experiências, configurando uma rede de articulações das situações e relações 

vividas e desenhando um mapa do cenário social que permite avaliar a pertinência das 

modalidades de prática psicológica, que podem ser oferecidas apropriadamente na situação 

específica encontrada na cartografia. 

Para compreender esta implantação de modalidades de prática a partir da cartografia 

é necessário primeiramente explicitar algumas questões frente à compreensão da prática, 

que dizem respeito à perspectiva na qual ela se desenvolve. A atitude clínica, no contexto 

da ação em instituições na perspectiva fenomenológica existencial desenvolvida nos 

trabalhos interventivos pesquisados, abrange três dimensões: uma atitude cartográfica, uma 

atitude de solicitude próxima à própria prática do plantão psicológico e o estabelecimento 

de espaços e momentos de reflexão conjunta, em diversas dimensões de supervisão, que 

possibilitam, ao contemplar teoricamente a prática, refletir sobre os atravessamentos 

institucionais.  

Assim, por um lado, a aproximação ao cotidiano do campo social permite a 

familiarização com os discursos, as ações, as concepções e as experiências que nele se 

desenrolam e constituem o conhecimento vivido. Por outro lado, os espaços de supervisão, 

por meio da narrativa do experienciado no campo e de seu entrecruzamento em diversos 

olhares, permitem criar um distanciamento por meio do qual o vivido pode ser contemplado 

e pelo qual os aspectos, que caracterizaram o cotidiano do campo, podem se destacar, 
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aparecendo, em seus contornos e permitindo desvelar tal como descreve Benjamin (1985) 

em relação ao narrador.   

O olhar cartográfico frente ao cotidiano do campo continua ao longo de todo o 

trabalho, permanecendo como possibilidade clínica de ressignificar a instituição e 

acompanhar suas transformações e movimentos, mudando a configuração do trabalho nos 

momentos em que ocorrem engessamentos, isto é, em que um posicionamento adotado 

anteriormente perante a instituição continua a se repetir mesmo quando deixou de ser 

pertinente, seja por transformações ocorridas na própria instituição, seja por alterações na 

equipe de trabalho, seja pelo surgimento de novos problemas ou novos temas na relação da 

equipe com a instituição. Neste sentido, em algumas ocasiões houve mesmo a suspensão 

formal das modalidades de atendimento para uma retomada focal da cartografia, visando 

realizar uma nova investigação sobre as possibilidades de inserção de uma modalidade de 

atenção psicológica em algumas das instituições acompanhadas. Desse modo, a atenção 

para a inserção institucional permite a realização do trabalho em meio aos desvios, rupturas 

e atravessamentos do cotidiano, como observa Aun (2005) em relação a um projeto 

desenvolvido em uma instituição para menores infratores: “Somente uma prática 

psicológica socialmente inserida poderia acompanhar a instabilidade institucional, 

propondo uma ação clínica flexível a novas invenções”. (p. 47). 

Por outro lado, a permanência do clínico na instituição significa também a presença 

de uma atitude de solicitude junto ao outro, característica do plantão psicológico, já que o 

clínico se dispõe a ouvir, em meio à própria situação presente, as questões e discursos que 

lhe são trazidos pelos atores institucionais. Em qualquer momento do trabalho, diante da 

aproximação de um ator social, seja na apresentação de uma queixa, seja no pedido 

explícito por atendimento, seja na expressão de qualquer experiência frente a si mesmo ou à 

instituição, o psicólogo, enquanto clínico, busca dirigir-se ao outro, colocando-se em escuta 

junto a ele, para que elabore sua demanda. Diante de um pedido na instituição, a atitude 

clínica própria do trabalho é colocar-se em disponibilidade ao outro. Neste sentido, é 

frequente o estabelecimento do plantão, como modo de colocar-se, antes de tudo, 

disponível aos atores sociais. Todavia, no intuito de que o plantão psicológico não se torne 

também uma regra, correndo-se o risco de engessar-se, os momentos de reflexão e 

retomada nas supervisões possibilitam vislumbrar outras demandas, especificidades e 
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impedimentos da instituição. Dessa forma, as dimensões de pesquisa, intervenção e 

reflexão encontram-se contempladas pelos espaços co-relacionados pela cartografia, pelas 

modalidades de prática nas instituições e pelos espaços de supervisão.   

Anteriormente, foi abordada a distinção entre os momentos de cartografia e 

atendimento clínico, que, embora articulados, desvelam dimensões diversas do trabalho de 

atenção psicológica, É necessário, ainda, distinguir entre as modalidades de prática 

psicológica voltadas para a intervenção direta em instituições, descritas a seguir como 

modalidades de atendimento psicológico e as modalidades designadas como modalidades 

de supervisão psicológica, que são voltadas à discussão sobre o trabalho realizado e ao 

cuidado com a equipe que desenvolve a intervenção. Cabe ressaltar que optei por referir a 

Supervisão de Apoio Psicológico como modalidade de atendimento psicológico. Isto 

porque, embora se refira à discussão clínica e reflexão sobre atendimentos realizados por 

profissionais de saúde e educação, guardando, portanto, semelhanças com as modalidades 

de supervisão, a Supervisão de Apoio Psicológico poderia, também, caracterizar-se como 

uma intervenção clínica em instituição, uma vez que é realizada junto a atores das 

instituições atendidas e privilegia como tema as ações, vivências e transformações no 

cotidiano destes atores, em sua relação com o trabalho e com a instituição. Assim, são 

descritas como modalidades de atendimento psicológico: Plantão Psicológico, 

Atendimentos Individuais, Oficinas de Recursos Expressivos e Supervisão de Apoio 

Psicológico.  

Como modalidades de supervisão psicológica, são descritas a Supervisão Clínica, a 

Supervisão de Campo e a Supervisão de Supervisão. Embora usualmente se utilize a 

supervisão clínica como a discussão de um caso entre profissionais e/ou alunos de 

Psicologia, a ação direta no contexto institucional requereu, ao longo das experiências 

interventivas, espaços de discussão e cuidado em diferentes níveis do trabalho, gerando tais 

modalidades. 

 Além disso, em razão de tais trabalhos serem desenvolvidos como pesquisa 

interventiva, a constituição de modalidades de prática e a reflexão teórica são também 

abordadas e elaboradas por meio de registros da prática. Tais registros se compõem não 

apenas como material produzido para pesquisas, mas norteiam a própria prática clínica, 

pois o relato da experiência permite, por um lado, elaborar o vivido por meio de uma 
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narrativa sobre a experiência e, por outro lado, integra os elementos utilizados para a 

investigação cartográfica. Assim, tais registros são denominados modalidades de 

investigação, em seu duplo aspecto de cartografia da instituição e investigação da própria 

práxis clínica socialmente inserida. 

 Em relação ao acompanhamento do trabalho, cabe fazer uma observação quanto às 

reuniões periódicas realizadas nas instituições para avaliação conjunta das propostas 

desenvolvidas. Estas reuniões permitem reafirmar o contrato e contemplar possíveis 

alterações, muitas vezes presentes, em vista das constantes transformações pelas quais 

passam as dinâmicas das instituições. Por meio destas reuniões conjuntas, é possível manter 

um diálogo com a instituição que permite tanto o esclarecimento em relação a aspectos do 

trabalho e a temáticas e fatos significativos do cotidiano institucional quanto um re-

conhecimento, por parte dos representantes institucionais, das possibilidades de 

direcionamento de uma ação clínica em instituição. 

   

Modalidades de atendimento como possibilidades de in(ter)venção  

 

O plantão psicológico 

 

O Plantão Psicológico ocorre a partir de uma organização de referência na 

instituição ou cenário social em que ocorrerá o trabalho, realizada a partir da cartografia. 

Esta organização abrange os locais por onde os plantonistas irão circular, a divulgação do 

plantão para os possíveis usuários, o horário e o período de permanência na instituição, o 

estabelecimento de figuras de referência na instituição às quais serão comunicadas 

eventuais mudanças na organização do plantão, etc. Estes aspectos variam conforme a 

instituição, porém se visa sempre contemplar o maior número de espaços possível, de modo 

a garantir o acesso de todos os atores institucionais aos plantonistas. A inserção do serviço 

no cotidiano institucional ocorre por meio da circulação dos plantonistas pelos espaços 

institucionais e de seu contato com os atores.  

A constância, garantida pela frequência regular, e a permanência do serviço ao 

longo do tempo permitem o estreitamento do contato com os atores sociais, possibilitando 

que, progressivamente, se estabeleça a confiança necessária para a relação clínica. Cabe 
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aqui ressaltar o que se entende por clínica a partir do olhar desenvolvido nos trabalhos nas 

instituições. A etimologia desta palavra remonta ao termo grego kliné, que designa divã, 

referindo-se ao leito para o qual um terapeuta ou cuidador se inclina para o contato com o 

enfermo. Nesta acepção de inclinar-se para, o termo clínica se refere a uma relação com 

outro a partir de uma modalidade de cuidado. Neste sentido, clínica se refere a uma atitude, 

a um modo de estar com o outro e relacionar-se com ele e pode designar, em psicologia, o 

modo de compreender a escuta que se presta ao cuidado, à solicitude que cria o campo 

clínico. Adotando este modo de compreensão do trabalho do psicólogo, o plantão focaliza 

sua prática clínica nas relações que se estabelecem entre o clínico e os atores sociais no 

campo, considerando a práxis a partir da disposição do olhar atento àquele que procura uma 

escuta, um atendimento clínico.  

Desse modo, o plantão psicológico prescinde do enquadre prévio tradicional de um 

espaço e tempo pré-definidos para as sessões. Ao invés de circunscrever-se por um 

estabelecimento formal, o atendimento é delineado pelo exercício, pelo plantonista, de uma 

escuta clínica demandada por um ator social. O diálogo entre plantonistas e atores sociais 

pode então abarcar outros momentos (de simples aproximação, de aprofundamento do 

conhecimento da instituição, etc.) e, neste contexto, o atendimento ocorre enquanto se 

apresenta uma demanda clínica e seu desvelamento permanece em ação.  

O atendimento de determinado ator social ocorre, destarte, a partir de sua própria 

procura e aproximação. Atentos para os movimentos que ocorrem no campo e disponíveis 

aos atores, os plantonistas buscam criar uma aproximação com o cotidiano da instituição 

que permita que as relações clínicas se estabeleçam. Além do simples pedido direto, uma 

situação de emergência de conflitos na instituição, um comentário sobre uma dificuldade do 

trabalho, um pedido ou indicação para a escuta clínica, uma aproximação física, uma 

dúvida ou um questionamento, podem significar modos de expressar uma demanda pela 

escuta do plantonista. Na medida em que o contato cotidiano com a instituição vai 

desvelando novas questões e novos aspectos da trama significativa ali desenvolvida e o 

olhar clínico procura compreender a experiência nela vivida por seus atores, os modos de 

organização institucional, as alianças e conflitos nas relações nela presentes, a própria 

continuidade da investigação cartográfica pode abrir espaço para o questionamento e a 

expressão de modos de estar e se colocar no mundo.    
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Por um lado, visa-se a abertura de um espaço de escuta e auxílio psicológico efetivo 

aos problemas vividos pelos atores do contexto social em que ocorrem, bem como o acesso 

a informações em saúde, educação e serviços públicos. Por outro lado, busca-se criar um 

espaço de reflexão sobre a inserção dos atores na referida instituição, no qual se utilizam 

indagações em torno das relações de saber e poder para, ao mesmo tempo, compreendê-las 

e colocá-las em movimento, permitindo que os atores sociais se apropriem do espaço e do 

discurso. Desse modo, o plantão psicológico se configura como 

 
(...) possibilidade de um atendimento emergencial ou o início de um processo que 

se estenderá por uma ou mais sessões, utilizado por quem o procure: adulto, família, 

adolescente, em qualquer instituição (clínica, judiciária, escolar, hospitalar) onde haja 

profissionais disponíveis para um atendimento psicológico (Yehia, 2004, p.66).  

 
Isto significa que o plantão possibilita a escuta de uma demanda conforme ela se 

apresenta, podendo abranger as mais diversas situações e contextos sociais, solicitando do 

plantonista sua disponibilidade para lidar com o não planejado presente nas situações 

emergentes e com uma atuação focada na situação presente, já que é bastante possível que o 

encontro clínico seja único e que represente para aqueles que o procuram um ponto de 

referência num momento de emergência de uma problemática vivida. 

Assim, o Plantão Psicológico procura oferecer um espaço de escuta, cuidado, 

interrogação e discussão das questões pertinentes aos atores sociais envolvidos na 

instituição ou em determinado cenário social, considerando a multiplicidade de aspectos 

envolvidos no cotidiano dos sujeitos sociais, visando resgatar e construir recursos para a 

promoção de condições de bem-estar.  Em outras palavras, o olhar clínico na prática do 

plantão busca atentar para a experiência em sua complexidade presente e, “ a partir de uma 

atenção cuidadosa à forma como os fenômenos se apresentam, este olhar busca o sentido da 

prática no vigor de seu acontecer”  (Oliveira, 2006, p.53). Dessa forma, o serviço de 

atendimento psicológico, individual e/ou em grupo, configurado pelo Plantão Psicológico é 

estendido a todos os participantes de determinado cenário social, bem como a indivíduos 

por estes informados do serviço, de modo a se estabelecer como uma referência para 

cuidados com a saúde. A partir do trabalho realizado no plantão psicológico nos Projetos de 

Atenção Psicológica em Instituições, podem ainda ocorrer encaminhamentos de casos que 
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necessitem de um cuidado mais sistemático tanto do ponto de vista da saúde mental quanto 

do ponto de vista da saúde em geral, contando para isso com recursos da comunidade e com 

dois projetos desenvolvidos com este objetivo: o projeto de formação de uma Rede de 

Apoio em Saúde, para encaminhamentos em saúde pública e o projeto de Atendimento 

Individual em Psicologia, criado especificamente para receber encaminhamentos oriundos 

dos projetos de plantão psicológico em instituições. 

Outro aspecto de relevância em relação ao plantão psicológico é o contato, a cada 

momento, com situações e pessoas das quais não se possui um conhecimento prévio. A 

situação de plantão no cenário das instituições, comunidades e organizações esternas `as 

prática clínica tradicional desloca o psicólogo da atuação convencionada no imaginário 

social, cujo emblema é a situação de uma relação paciente/psicólogo em setting de 

consultório individual, particular ou institucional. Assim, o contexto faz com que tanto os 

demandantes por atendimento quanto o psic´pologo se apresentem de modo diferenciado. É 

certo que, mesmo na prática clínica tradicional, a relação clínica só ocorre quando há uma 

ressignificação/re-conhecimento do outro e de sua experiência. No entanto, este imaginário 

prévio, e por vezes alguns recursos, como uma triagem anterior, podem direcionar e moldar 

a maneira como cada participante será observado. Na situação de plantão na instituição, ao 

contrário, o deslocamento do setting rompe com este conceito prévio de relação, 

explicitando o fato de que é na própria relação clínica e no relato que o outro faz de si 

mesmo que ocorre o conhecimento e o contato. Isto implica uma atitude e uma situação de 

investigação de sua experiência como característica essencial a partir da qual a prática 

clínica ocorre. A investigação e a própria práxis se aproximam, na medida em que ambas 

vão ocorrendo ancoradas no relato da experiência daquele que procura o plantão e 

consistem na articulação e interpretação desta experiência, de modo a descortinar-lhe vias 

possíveis.  Além disso, o aspecto de desconhecimento prévio, a partir do qual a práxis 

significa uma constante reconfiguração da experiência sobre o outro e sobre o cenário 

social no qual se dá o plantão psicológico, cria um modo de apropriar-se, habitar e conceber 

o espaço social calcado em suas transformações no momento presente. Assim, este 

território, cujo tempo vivido é o acontecendo, desvela para o plantonista o desalojamento 

como condição própria do plantão psicológico.  
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Atendimentos Individuais 

  

Atendimentos individuais apresentaram-se, em diversas instituições, a partir de 

demandas que ficavam claras em momentos de cartografia ou plantão psicológico. Uma 

característica comum dos projetos de atendimentos individuais é seu caráter mais 

estruturado, no qual encontros entre o psicólogo e o usuário do serviço ocorrem de modo 

regular, geralmente com frequência semanal, e nos quais se busca compreender e investigar 

experiências, afetos e questões de ordem psicológica do usuário, de modo a promover uma 

auto-apropriação de sua experiência. A práxis clínica volta-se então para a explicitação e 

para o questionamento pelo seu sentido, no testemunho e acompanhamento da trajetória 

existencial do usuário. O diálogo sobre os afetos, compreensões e significações das 

vivências concretas possibilita emergir novas maneiras de articular a experiência, 

vislumbrando outras perspectivas para o vivido e para os projetos de vida, e permitindo sua 

elaboração. 

No entanto, os modos pelos quais tal acompanhamento se desenvolveu variaram 

bastante de acordo com as especificidades das demandas a que visavam atender. Houve três 

projetos baseados no atendimento individual. O primeiro deles, iniciado em 2001, surgiu 

pela própria necessidade institucional do LEFE de contemplar as demandas por 

acompanhamento psicológico prolongado, observadas em instituições nas quais ocorriam 

outros projetos de intervenção, principalmente a partir de atendimentos realizados no 

plantão psicológico. Assim, o projeto de Atendimento Individual foi criado para receber 

encaminhamentos de pessoas atendidas em projetos de plantão psicológico, oficinas de 

recursos expressivos ou supervisões de apoio psicológico. A necessidade desta modalidade 

de prática foi percebida nas ocasiões em que, no desenvolvimento do próprio processo de 

escuta, o sujeito concluía que demandava por acompanhamento psicológico sistemático. 

Assim, o projeto de Atendimento Individual, foi criado com o objetivo de um atendimento 

psicológico específico, que contemplasse estas demandas oriundas de outros projetos 

desenvolvidos, tais como policiais, pessoas oriundas de comunidades atendidas nas 

instituições, adolescentes atendidos pela instituição para menores infratores, entre outros. 

Os dois outros projetos de acompanhamento individual surgiram na instituição para 

menores infratores para contemplar demandas específicas desta instituição. O primeiro 
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deles, denominado Projeto Primeira Atenção, foi iniciado em 2006 em razão da 

impossibilidade de se visitar a instituição para adolescentes em conflito com a lei, devido às 

violências e à ameaça de rebelião presentes no momento, que exporiam os psicólogos ao 

risco. A circulação dos psicólogos se tornou restrita por questões de segurança e exigiu, 

então, alguma outra via de atendimento. Deste modo, os internos que desejavam 

atendimento eram atendidos na universidade, sendo selecionados anteriormente pelas 

técnicas da unidade institucional. Tal situação criava um atravessamento institucional em 

relação à livre procura pelo atendimento, quando era realizado o plantão psicológico no 

pátio da unidade. Para lidar com as situações de um atendimento cuja demanda foi filtrada 

pelo olhar de agentes da instituição e não regida pela procura espontânea, o projeto 

conservou a perspectiva do plantão psicológico. Ou seja, o contrato de atendimento era 

retomado a cada sessão e se questionava junto aos adolescentes sua opinião quanto à 

necessidade de cuidado psicológico visando preservar o direito de escolha dos adolescentes 

internos atendidos. Este posicionamento buscou também atuar para que aqueles que fossem 

atendidos pudessem arrogar suas demandas para si, tomando seu atendimento como um 

processo próprio e não apenas determinado externamente.   

 O terceiro projeto é o Acompanhamento Psicológico (Mosqueira, 2008), que 

atendeu adolescentes em parceria com a instituição para menores infratores, que 

necessitava cumprir medida judicial que previa a psicoterapia para adolescentes em conflito 

com a lei. Como a psicoterapia havia sido prescrita por um juiz no contexto do julgamento 

de um ato infracional, novamente se encontrava no projeto a questão da transposição 

institucional, tanto da instituição judiciária quanto da instituição para menores infratores, e 

a possibilidade de atendimento necessitava ser questionada junto aos adolescentes para a 

elaboração do trabalho. Neste contexto, formulou-se uma proposta na qual  

 
o atendimento é realizado a partir da apresentação do espaço ao adolescente que, 

após conhecer a proposta, pode escolher se deseja ou não ser atendido. O espaço de 

questionamento permite manter a dimensão de escolha e implicação pessoal na relação 

terapêutica, desconstruindo o caráter obrigatório e punitivo da demanda judicial, no intuito 

de constituir uma relação de cuidado e escuta (Mosqueira, 2004, p. 2).  

 
Ao contrário do projeto Primeira Atenção, este projeto pode ser realizado na própria 

instituição. A utilização do espaço institucional permite, então, um contato mais próximo 
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com o cotidiano e com atores sociais que interagem constantemente com o adolescente 

atendido, possibilitando compreender e trabalhar nas interpenetrações entre a organização 

institucional e seus atores. 

 Neste breve relato dos projetos de atendimento individual, dois aspectos devem ser 

destacados. Em primeiro lugar, observa-se uma articulação entre o atendimento individual e 

o plantão psicológico, principalmente pela via do questionamento da demanda. Em segundo 

lugar, embora seja desenvolvida uma proposta de atendimento individual, busca-se atentar 

para os contextos institucionais estão mesclados às experiências dos sujeitos. Estes dois 

aspectos, que orientam a conexão entre a práxis psicológica e o contexto social são o 

substrato de diversas reflexões ocorridas ao longo destes trabalhos. Estas considerações 

buscam ressignificar a prática clínica no intuito de promover seu exercício de maneira mais 

pertinente aos contextos nos quais se dão as experiências concretas, e têm situado a práxis 

no campo da Psicologia Social Clínica.  

 

Oficinas de Recursos Expressivos 

  

As oficinas de recursos expressivos são atividades em grupo, planejadas a partir de 

um tema e com o auxílio de recursos expressivos que podem ser de naturezas diversas 

(recursos gráficos, lingüísticos e corporais, filmes, atividades diversas, etc.), que se 

caracterizam enquanto espaços para a elaboração da experiência pessoal e coletiva. O 

oficineiro deve elaborar propostas teórico-práticas que possibilitem fazer emergir condições 

para que as experiências possam ser narradas e expressas pelos participantes por meio dos 

recursos oferecidos na atividade. As atividades propostas e a utilização de recursos 

intermediários permitem o desenvolvimento criativo de novos modos de significação da 

experiência, possibilitando fluir a expressão do vivido de modo focalizado não apenas na 

palavra estruturada, mas também numa dimensão sensorial e pré-reflexiva. Além disso, esta 

modalidade de prática teria “a potencialidade de realizar ou de reavivar ao grupo a sua 

humanidade, individual e coletiva, proporcionando situações de aprendizagem de si 

simultaneamente de convivência social para trabalho comum”, e nesse sentido, “oficinas 

não têm um caráter de terapia, mas um caráter terapêutico” (Aun, 2003, p.1). 
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Em geral, as oficinas são organizadas num conjunto de sessões que, embora sejam 

interdependentes em seu conjunto, admitem um fechamento pontual a cada sessão. Deste 

modo, é possível ao participante apreender o sentido pontual do processo vivenciado 

durante a oficina, construindo uma referência que contemple sua perspectiva e seu 

desenvolvimento do tema abordado. Ao mesmo tempo, o conjunto de significações 

expressas compõe um quadro norteador para o oficineiro em relação à trajetória do grupo. 

É também importante que a atividade intermedeie a expressão junto aos outros participantes 

entre si e um dos objetivos das oficinas pode ser a promoção de um diálogo melhor 

articulado entre os membros de um grupo. Neste sentido, a constituição do grupo de 

participantes pode ser diferenciada a partir de dois modos de formação de grupos (Aun, 

2003, relatório de extensão). Primeiramente, há os grupos institucionais “constituídos, 

fundamentalmente, por participantes que formam uma equipe de trabalho em instituições”, 

que, com base nos trabalhos iniciais, Aun (2003) identifica como sendo voltadas para a 

saúde e a educação, mas cujo caráter foi se ampliando e pode abranger instituições de 

segurança pública, habitação, cooperativas, entre outras. Em segundo lugar, formam-se 

grupos “a partir da divulgação das oficinas num determinado circuito (comunidade, bairro 

ou mesmo instituição)”. 

Foram realizados diversos projetos de oficinas de recursos expressivos, voltadas 

tanto ao público em geral e a profissionais/atores de instituições (Jordão, 1999, Schmidt & 

Ostronoff, 1999, Quintino, 1999) quanto a alunos e a conjuntos específicos de indivíduos 

da comunidade, por exemplo, à terceira idade, como relata Aun (1999)  

 
Nos últimos anos, estas últimas tiveram uma frequência regular, ou seja, oferecidas 

a cada semestre com o tema: resgate da história pessoal. Tal tema implica em reavivar a 

memória através de atividades criativas. Essa possibilidade, por si só, já é criativa, ou seja, 

através de flashes do passado, novas construções podem ir se estabelecendo, tendo como 

criativa a possibilidade de reagrupar elementos já conhecidos, dando-se a estes conteúdos 

novas formas (p. 5).  

 
 Quando as oficinas ocorrem em instituições, é importante que sejam realizadas em 

decorrência da explicitação de um pedido por um trabalho psicológico por parte das 

equipes. Neste sentido, as condições de realização do trabalho estão vinculadas à realização 

de uma cartografia, isto é, a discussão e a clarificação do pedido junto às equipes, bem 
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como o estabelecimento de uma região comum de objetivos e intenções. Este processo 

cartográfico guarda ainda relações com o plantão psicológico, pois visa elaborar um pedido 

inicial de modo a constituir uma demanda à qual a intervenção, via oficinas de recursos 

expressivos, irá contemplar. Este modo de clarificação da demanda possibilita avaliar a 

pertinência, os alcances e os limites da proposta de oficina de recursos expressivos e, ainda, 

elaborar outras modalidades interventivas mais concernentes, quando for o caso. Além do 

questionamento em torno das expectativas e motivações para a realização das oficinas, 

convém avaliar o grau de integração do grupo e esclarecer sobre a dinâmica desta prática, o 

que pode ser feito por meio de uma oficina inicial que permita um conhecimento 

experiencial de sua proposta. Em razão desta perspectiva adotada para a realização das 

oficinas de criatividade, sua organização nas instituições ocorreu após uma investigação 

cartográfica em todos os contextos nos quais foi realizada. Em geral, no caso de oficinas 

abertas à comunidade, foi realizada uma pequena explicitação da proposta no momento de 

sua divulgação, bem como uma apresentação sucinta no início do processo. 

Dois projetos de Oficinas de Recursos Expressivos desenvolvidas pelo LEFE foram 

realizados em instituições cujos projetos participaram das Supervisões de Supervisão, que é 

objeto da presente pesquisa. Assim, cabe apresentar esses dois projetos: as oficinas de 

recursos expressivos efetivadas na instituição para menores infratores e as oficinas de 

recursos expressivos conduzidas no mutirão habitacional. 

Na instituição para menores infratores, as Oficinas de Recursos Expressivos foram 

oferecidas a funcionários de todas as categorias de um complexo de internação, como parte 

de um projeto de Atenção Psicológica em andamento. Tal projeto, que se iniciou com uma 

cartografia institucional, já se desenvolvia há quatro anos, abarcando atividades de Plantão 

Psicológico e Supervisão de Apoio Psicológico quando esta modalidade de prática 

psicológica foi proposta. Discussões junto aos atores institucionais sobre a inserção do 

atendimento psicológico na instituição, próprias dos momentos cartográficos presentes nos 

projetos desenvolvidos, levantaram uma demanda pela discussão do exercício profissional e 

pela integração das equipes de trabalho. Tal demanda também foi apresentada pela direção 

do complexo nas reuniões de reavaliação do trabalho. A partir de um pedido formal da 

direção, ocorreu a clarificação da demanda e a realização das oficinas junto a equipes de 

técnicos, agentes de educação, agentes de proteção, funcionários administrativos, equipe de 
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saúde auxiliar (médico, enfermeiro, dentista) e de serviços gerais, de suas três unidades de 

internação.  Estas oficinas buscavam ainda realizar capacitação para os encarregados de 

área, coordenadores pedagógicos e de equipes, e profissionais das diretorias de segurança 

que prestavam serviços no Complexo.  A realização das oficinas de recursos expressivos 

junto aos funcionários buscava um “re-direcionamento da ação profissional institucional, 

através da exploração da percepção de si mesmo e da situação intersubjetiva em confronto 

com a alteridade” (Aun e Morato, 2001).  

O desenvolvimento de oficinas de recursos expressivos aos profissionais da 

instituição para menores infratores relaciona-se, ainda, à Supervisão de Apoio Psicológico, 

já que ambas são dirigidas para cuidar das reflexões acerca da ação desses profissionais no 

desempenho de suas atividades e para a discussão crítica do seu cotidiano, em que outras 

formas de compreensão da prática e possibilidades de ação profissional são ponderadas.  

Na instituição organizadora de mutirões habitacionais, as oficinas de recursos 

expressivos foram desenvolvidas junto aos participantes do mutirão, pessoas pouco 

favorecidas economicamente, que realizam o trabalho de mutirão para a construção de suas 

moradias, formando uma organização solidária de trabalho A população participante dos 

mutirões habitacionais enfrenta questões relativas a dificuldades sócio-econômicas, de 

amparo, informação e acesso no tocante aos direitos de cidadania e de informação e acesso 

a serviços de saúde, educação, cultura e públicos em geral. Desse modo, as oficinas visaram 

à abertura de um espaço de escuta efetivo aos problemas vividos por esta população, bem 

como o acesso a informações serviços e áreas de atuação pública. As oficinas são realizadas 

no próprio ambiente do mutirão habitacional, no qual as famílias participantes convivem, 

formando uma estrutura comunitária. 

 

Supervisão de Apoio 

 

Assim como o Plantão Psicológico, a Supervisão de Apoio Psicológico surge a 

partir da própria demanda das instituições. Esta demanda consiste na criação de um espaço 

que possibilite pensar formas de ação, perspectivas e troca de experiências que 

instrumentalizem os profissionais encarregados de algum tipo de cuidado a atores 

institucionais, para que estes profissionais se apropriem e discutam questões inerentes à sua 
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atuação. Deste modo, por diversas vezes a situação de solicitação da Supervisão de Apoio 

Psicológico é descrita como o pedido por um espaço para “repensar a atuação e estabelecer 

novas formas de atuação” (Frota et al. 1999, p. 306). Este intento também se encontra na 

descrição dada por Bacchi (1999): 

 
Supervisão de Apoio Psicológico é o nome dado à experiência de Supervisão que tem por 

objetivo possibilitar a reflexão do profissional frente à sua prática, considerando-o como parte 

integrante do trabalho que realiza. Optou-se chamá-la de supervisão de apoio psicológico no sentido 

de diferenciá-la de algo como uma supervisão técnica, onde (sic) se enfatiza a consecução correta da 

tarefa. Na supervisão de apoio psicológico a finalidade não é orientação, e sim instrumentalização do 

profissional, utilizando-se um referencial fenomenológico. Transpomos, assim, para o universo da 

saúde e educação a supervisão, prática comum, e até então restrita, [à] formação de terapeutas. (p. 

211). 

 
Tal descrição da supervisão de apoio psicológico permite vislumbrá-la pela questão 

da intersubjetividade. Apoio, neste sentido, refere-se a um espaço de suporte que 

acompanha o passar pela experiência e que pode instrumentalizar sua apropriação. Por 

outro lado, refere-se ao fato de que aqueles que procuram a supervisão de apoio psicológico 

lidarem, em seu fazer profissional, com uma dimensão da práxis que consiste também em 

se colocar como apoio para o desenvolvimento de terceiros. Tendo, em sua prática, a si 

mesmos como instrumentos, pode emergir a demanda por um espaço de discussão e 

apropriação de questões que atravessem a prática e que a Supervisão de Apoio Psicológico 

procura contemplar. Tais questões, embora podendo referir-se a diversos aspectos do 

cotidiano – institucionais, sociais, financeiros, etc. – remetem a uma dimensão psicológica 

na medida em que a prática profissional consiste na solicitude e na disponibilização da 

experiência do próprio profissional. É nesta perspectiva que se enfatiza a dimensão 

psicológica da supervisão: um espaço coletivo que visa refletir sobre a experiência de ser 

profissional.  

Na conjuntura descrita pelos aspectos de apoio na sustentação da experiência e no 

cuidado à sua dimensão psicológica, é pertinente que esta demanda tenha sido oriunda de 

profissionais voltados a diversas modalidades de cuidado – principalmente saúde 

(psicólogos, dentistas, auxiliares de enfermagem, etc.) e educação (agentes de educação, 

educadores de rua, etc.). No entanto, a Supervisão de Apoio Psicológico pode estender-se a 
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outras modalidades de cuidado no fazer profissional, tal como ocorreu entre coordenadores 

de turno (responsáveis pelos agentes de proteção da instituição para menores infratores) ou 

poderia ocorrer com advogados ou policiais que necessitassem orientar a população em 

determinadas situações, por exemplo. 

Embora as oficinas de recursos expressivos acontecessem no mutirão habitacional, 

elas não foram alvo da supervisão de supervisão no período em que os dados foram 

coletados. Assim, dentre as instituições cujos relatos de campo figuram nesta pesquisa, a 

instituição para menores infratores foi a única em que havia sido realizada a Supervisão de 

Apoio Psicológico, em três ocasiões anteriores à coleta de dados e que contemplaram três 

conjuntos de unidades diferentes, em bairros e com populações distintas. Nesta instituição, 

alguns profissionais eram responsáveis pelo atendimento e acompanhamento dos internos, 

tendo solicitado um espaço de elaboração sobre sua prática ao Laboratório de Estudos em 

Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia, que contemplasse tanto os 

atendimentos clínicos quanto as reflexões no tocante à ação na instituição. Como relatam 

Morato, Aun & Braga (2004), 

 
Os psicólogos que participaram dos projetos em ambos os complexos da FEBEM 

eram agentes de educação (profissionais responsáveis pela inserção dos adolescentes em 

atividades educativas) e técnicos (profissionais responsáveis por acompanhar o adolescente 

na unidade e comunicar o andamento do caso ao poder judiciário). Ao se dispor a atuar 

como psicólogo clínico, ao ouvir as narrativas dos jovens, cada profissional passou a 

repensar sua própria função dentro da unidade. Desta forma, além de clínica, a supervisão 

precisou ser constituída como também um espaço crítico para o redimensionamento da ação 

do psicólogo dentro de uma instituição que abriga adolescentes infratores privados de 

liberdade. (...)”(Relatório de Atividades do Projeto de Supervisão de Apoio Psicológico em 

uma instituição para menores infratores no período de 05/2003 a 04/2004, p. 3).  

 
Desta forma, a Supervisão de Apoio Psicológico ocorreu em encontros semanais, 

visando a discussão do cotidiano dos atores na instituição e a ampliação das possibilidades 

de compreensão da prática e de ação profissional. A Supervisão de Apoio Psicológico foi 

sendo comunicada pelos profissionais participantes a outros atores institucionais e 

reconhecida na instituição para menores infratores, gerando, posteriormente, a solicitação 

de profissionais de outras unidades por um trabalho semelhante. Simultaneamente, alguns 
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estagiários participantes dos projetos de Atenção Psicológica em outras modalidades de 

prática começaram a acompanhar os supervisores, iniciando sua formação em supervisão 

por meio de uma experiência de supervisão conjunta. 

 Deste modo, as experiências de Supervisão de Apoio Psicológico geraram tanto um 

redimensionamento do trabalho de Atenção Psicológica na referida instituição como se 

mostraram um espaço de experienciação e formação inicial de supervisores no âmbito da 

própria instituição acadêmica. Relatando esta experiência, Aun (2005) aborda os diversos 

desdobramentos desta prática: por um lado, ocorre a abertura de novas possibilidades de 

ação pelos atores institucionais, por meio do diálogo constituído coletivamente no espaço 

de Supervisão de Supervisão, por outro lado, abrem-se novas possibilidades de inserção do 

trabalho interventivo e de aprendizagem em supervisão. Estas múltiplas dimensões de ação 

geram transformações quanto a situações na instituição, ao lugar ocupado pelo trabalho de 

Atenção Psicológica em Instituições e quanto às reflexões e na prática dos próprios 

supervisores. Como afirma a autora,  

 
A prática psicológica, que também se revelava na forma de Supervisão de Apoio 

Psicológico, oferecida para agentes de educação, técnicos e coordenadores de turno, tornou-

se um espaço para acolhimento de questões de sofrimento, tanto pessoais quanto 

profissionais e situacionais, por parte de todos os atores institucionais (...) Foram momentos 

de possível aproximação, principalmente entre técnicos (psicólogos e assistentes sociais) e 

agentes de educação (psicólogos e educadores) antes com procedimentos e atitudes bastante 

divergentes entre si, levando-os a se abrirem à escuta de todos aqueles que tinham maior 

contato com os adolescentes, agentes de educação e de proteção, antes representantes 

exemplares, dentro da instituição, do próprio maniqueísmo da sociedade (...) gostaria de 

apontar o quanto acrescentaram à minha formação de supervisor de campo, já que, ao me 

deparar em outros lugares de trânsito, até mesmo fora do pátio, minha compreensão se 

tornava mais próxima do real das relações institucionais. (p. 67). 

 

Modalidades de supervisão: entre articulação teórico-prática, possibilidade 

pedagógica e pesquisa participante  

 

Supervisão Clínica 
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A supervisão é um espaço semanal de discussão entre supervisores e as equipes que 

desenvolvem alguma modalidade de prática em um cenário institucional ou comunitário 

qualquer. Seu objetivo é acompanhar o desenrolar da ação clínica no campo. Neste espaço, 

o relato das múltiplas experiências vividas por cada participante num dado contexto permite 

a ampliação do olhar da equipe sobre o desenrolar da práxis. Compartilhando a experiência 

de outros e articulando-a com a própria ação, cada participante pode acessar novos ângulos 

sobre o território, abrindo novas as vias de passagem e inventando novos modos de propor 

e instituir modalidades de prática. Neste sentido, a supervisão possibilitaria o desvelar de 

diversos sentidos possíveis para a práxis nela relatada, pela presença de várias perspectivas. 

Desse modo, os olhares dos participantes misturando-se, justapondo-se e compartilhando 

experiências, criam uma dinâmica de velamento e desvelamento de significados: a cada 

momento de reflexão e discussão, novas configurações semânticas se apresentam como 

abertura para a aprendizagem.  

Por um lado, esta aprendizagem vivencial da equipe pela investigação e diálogo da 

própria experiência dos psicólogos no campo, articula tanto uma dimensão clínica quanto 

uma dimensão educativa na prática de supervisão. Por outro lado, a supervisão também se 

configura como um momento de cartografia, partindo da perspectiva de que a pesquisa e 

construção de saber ocorrem pelo entrecruzamento de olhares, pois ao configurar a trama 

das relações significativas testemunhadas e vividas no campo, ele permite uma 

compreensão abrangente da práxis. Neste sentido, as questões teóricas são discutidas em 

supervisão conforme se apresentam na prática. Excluindo uma perspectiva de adequação da 

prática ao conceito, tais discussões privilegiam a reflexão teórica como instrumentalização 

para designar e compreender a singularidade do vivido e das circunstâncias únicas de cada 

campo de relações sociais.  

A supervisão vincula, assim, ensino, pesquisa e extensão, pois considera a 

articulação entre teoria e prática como eixo orientador da investigação e da reflexão sobre 

modos clínicos de atuação. Nesta perspectiva, qualquer saber, tanto no ensino quanto na 

pesquisa, apenas pode ser construído por meio de um debruçar-se sobre a prática que 

abarca sua reflexão – é a aprendizagem de uma prática que se cria em seu próprio 

desenrolar. Conforme apontam Braga &Custódio (2009) 
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A configuração da equipe como espaço de disponibilidade ao aluno e de escuta de sua 

experiência ocorre pelas inter-relações no grupo, pautadas por múltiplos dizeres, e 

possibilita um espaço de pertença e testemunho integrante da ação clínica: pela circulação 

da palavra na pluralidade de tramas de signos e significados, se desconstroem lugares 

rígidos de saber. (p. 112). 

 

Considerando as práticas desenvolvidas nos trabalhos de Atenção Psicológica em 

instituições enquanto espaços abertos nos quais a ação é construída no momento mesmo de 

seu desempenhar, a investigação cartográfica e as modalidades de prática têm como 

instrumento o próprio desalojamento do clínico no território que, imerso no campo como 

estrangeiro, vai reconhecendo e construindo vias de passagem nas quais a ação interventiva 

pode se instituir. Neste sentido, a supervisão, enquanto espaço de compartilhamento e 

discussão da experiência, permite ampliar os elementos considerados e reorientar a prática 

acompanhando este desenrolar da própria ação no território, criando novas conexões entre 

as experiências vividas, as reflexões teóricas, a práxis, a pesquisa e a aprendizagem. Como 

afirmam Braga & Morato (2007), ao atar ensino e pesquisa interventiva na mesma prática,  

 
esta proposta atenta para os vínculos entre teoria, pesquisa e prática, bem como permite aos 

alunos uma referência experiencial das conexões, entre ação e investigação clínica. Esta 

abordagem se coaduna à perspectiva mesma concebida na Atenção Psicológica em 

Instituições: na interface entre investigação em pesquisa e orientações da práxis, abre-se o 

compreender do fazer clínico como voltado à interrogação do sentido, em sua dupla 

dimensão de direção norteadora e afetabilidade que, enquanto investigação clínica, é em si 

mesma rearticulação de teoria, pesquisa e prática. (p.8) 

 
Outro aspecto importante da supervisão, enquanto espaço de fala e escuta acerca da 

experiência, é a possibilidade de compreender os mecanismos instituídos e instituintes que 

atravessam a ação do clínico no campo. É também no espaço da supervisão que as 

dificuldades na instituição podem mostrar-se de modo mais expressivo, trazendo à tona a 

impregnação da equipe pelos modos instituídos no território por meio de sua manifestação 

ou reprodução. É no espaço de supervisão que tal processo, que vem sendo denominado 
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espelho mágico28 (Bacchi, 1999, Morato, 1999b, Aun, 2005), pode ser elucidado e 

discutido. Assim, a supervisão possibilita a rearticulação e reinvenção profissional, na 

medida em que nela “há uma troca dialética entre os grupos a qual permite o 

desenvolvimento dos dois” em um “olhar para si que permite novos sentidos” (Bacchi, 

1999, p. 215), mas que também permite vislumbrar outras imagens que não a de si próprio, 

onde se refletem “nós e outros, ou melhor, em nós os outros e nos outros nós mesmos” 

(Bacchi, 1999, p. 210).  

A supervisão se apresenta, então, como ocasião para o questionamento reflexivo 

deste cotidiano naturalizado, frequentemente marcado por relações e experiências inóspitas. 

Neste sentido, investigação e intervenção se imbricam profundamente, pois o próprio 

investigar significa a abertura de um espaço para a reflexão e manifestação de percepções, 

representações e vivências.  

Dessa maneira, a construção de um espaço para que os clínicos possam comunicar a 

experiência da sua prática consiste num caminho para compreender o sentido dessa prática, 

pautada na intervenção no território, e articula também a práxis com um sentido ético e 

político para esse fazer. A supervisão denota um espaço em que as histórias da prática 

cotidiana possam ser contadas, as interpretações possam ser comunicadas, as dificuldades 

da lida diária possam ser ponderadas, as conquistas possam ser comemoradas, enfim, uma 

oportunidade para que o sentido do que fazem possa ser dito e re-criado. Apresenta-se 

como uma possibilidade de cuidar de quem cuida, propiciando que esse cuidador reflita 

sobre a forma de cuidar e de se cuidar, gerando sentido para esse seu fazer e configurando a 

pesquisa interventiva. Desta maneira, a reflexão teórica e a pesquisa encontram-se 

profundamente imbricadas com a própria aprendizagem da prática, desvelando o espaço de 

supervisão como um campo multifacetado de saberes-fazeres. 

   Em suma, na supervisão é possível descolar-se da trama institucional, uma vez que 

o foco passa a ser os relatos dos clínicos no campo, considerando não apenas o relato 

verbal, mas as sensações e percepções vividas, de modo a acessar as maneiras como cada 

participante foi afetado pela experiência. A supervisão busca então apreender a 

                                                 
28 A expressão espelho mágico é proposta por Bacchi (1999) e busca contemplar o duplo aspecto deste tipo de 
trabalho: ao mesmo tempo em que a intervenção terapêutica transforma os modos de fazer dos que dela 
participam, esta é também transformada pelas especificidades que encontra em cada trabalho, se apresentando 
sob novas formas contemplar as demandas a que responde.  
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comunicação ocorrida no próprio jogo de relações no campo, revelador das dimensões 

instituintes da prática psicológica em instituições, que transcende as palavras e pode ser 

compreendida como lugar de entrelaçamento de vivências, experiências e sentidos. Nesse 

intento, a supervisão se utiliza da experiência enquanto matéria prima para exercício de 

articulações e compreensões possíveis que apontam o sentido do ocorrido no campo e a 

criação de novos caminhos na práxis. 

 

Supervisão de Campo 

 

Conforme já mencionado, a supervisão de campo constituiu-se na própria práxis em 

contextos sociais, como possibilidade de promover um cuidado mais atento aos clínicos 

inseridos numa situação de campo. Isto porque a imersão no território requerida nos 

contextos institucionais, organizacionais e comunitários implicava uma impregnação por 

afetos e experiências, medos, dúvidas, o constante testar das fronteiras de quem se 

familiariza com um ambiente estrangeiro. Esta necessidade fez-se presente no Plantão 

Psicológico e na cartografia, modalidades de prática menos estruturadas que acompanham o 

desenrolar do cotidiano institucional.  

Nesta conjuntura, o supervisor de campo, com mais experiência clínica no cenário 

institucional, estando inserido na mesma situação interventiva, compartilha com os 

plantonistas a experiência de campo, porém se encontra “prioritariamente debruçado aos 

plantonistas” (Aun, 2005, p.62). O supervisor de campo constitui-se como figura de 

referência, que indica direções em sua atuação, e possibilita abrir espaços de discussão e 

cuidado no momento mesmo da prática, por meio de sua intervenção nas situações de 

campo, em gestos, falas e atitudes voltadas ao cuidado dos plantonistas. Desta maneira, o 

supervisor de campo está também disponível para os atores no campo, mas permanece 

atento ao desenrolar da situação de plantão e se apresenta aos plantonistas nos momentos 

em que atitudes cuidadosas são solicitadas, seja no trato com situações inóspitas com as 

quais os plantonistas se deparam no campo (por exemplo, atitudes de agressividade ou 

desrespeito por parte de atores sociais como policiais ou internos de instituições para 

menores infratores), seja no acompanhamento de atendimentos (por exemplo, o 

atendimento conjunto de atores que apresentam maior dificuldade de expressão e 
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comunicação, delírios ou outras questões cujo trato clínico se mostrou difícil para os 

plantonistas).   

O supervisor de campo transita ainda entre os diferentes espaços institucionais, 

permitindo o contato com diversos campos e grupos no cenário de atuação, mesmo em 

instituições em que diferentes grupos ou atores não se comunicam em razão da própria 

estrutura institucional e dos jogos de relações em seu contexto. Deste modo, a supervisão 

de campo possibilita construir uma visão ampliada das facetas institucionais no próprio 

momento de atuação. Debruçada sobre as diversas experiências dos plantonistas, a 

supervisão de campo permite entrelaçar os diversos olhares e experiências no decorrer da 

própria situação vivida.  

No campo, a situação de plantão se fundamenta na imersão na experiência, 

acompanhando a emergência dos acontecimentos presentes. Na supervisão clínica, 

configura-se um momento reflexivo já distanciado da situação interventiva, no qual a 

articulação das diversas experiências no campo tece o emaranhado das múltiplas facetas 

que se apresentaram na instituição, ao mesmo tempo constituindo e transformando a 

paisagem cartográfica e criando possibilidades interventivas. A supervisão de campo 

circula entre estas duas dimensões, permitindo testemunhar múltiplas facetas do campo no 

próprio momento em que ocorrem. Assim, a supervisão de campo possibilita plasmar uma 

perspectiva mais ampla do desenrolar da práxis na instituição, compreendendo as situações 

ocorridas com os clínicos como um todo no próprio momento em que se encenam. Neste 

sentido, o supervisor de campo pode referir situações vividas no campo pelos plantonistas 

quando os mesmos não as expressam na supervisão, permitindo que outros aspectos sejam 

abordados e discutidos, principalmente quando tais aspectos se revelam significativos para 

compreender a dinâmica da instituição e com a instituição. 

 A partir do trânsito pelas diversas situações institucionais, o olhar ampliado 

possibilitado pelo supervisor de campo também permite avaliar as condições de inserção da 

equipe na instituição, avaliando momentos de alteração no modo de atuação de acordo com 

as situações emergentes no campo social, ocorrendo mesmo situações em que este decide 

pela retirada da equipe em instituições cuja segurança dos clínicos não pode ser garantida, 

seja em plantão psicológico, seja na cartografia institucional.  
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Supervisão de Supervisão 

 

Sendo o próprio tema desta pesquisa, o desenrolar das supervisões de supervisão 

será apresentado no capítulo seguinte, e seu sentido será mais amplamente discutido no 

último capítulo. Nesta breve apresentação, cabe ressaltar o espaço ocupado pela Supervisão 

de Supervisão no conjunto dos trabalhos desenvolvidos, de modo a compreender sua 

inserção no conjunto dos trabalhos de Atenção Psicológica em Instituições. 

A necessidade de espaços de rearticulação e reflexão na prática cotidiana dos 

supervisores responsáveis pela supervisão clínica foi se apresentando ao longo do próprio 

desenvolvimento simultâneo dos projetos de Atenção Psicológica em Instituições. Tal 

necessidade estava, a princípio, relacionada às características próprias do contexto 

institucional dos projetos desenvolvidos, bem como à necessidade de uma 

instrumentalização profissional que ocorresse a partir da discussão da experiência – um 

espaço de diálogo e reflexão no qual distanciamentos e reaproximações em relação à práxis 

pudessem ressignificá-la e vivificá-la. Em meio a esta lacuna, as experiências de 

Supervisão de Supervisão se constituíram com a criação de espaços/encontros entre 

supervisores dos projetos de Atenção Psicológica em Instituições, com a função de 

compartilhar experiências e formular questões no exercício cotidiano de sua prática, 

rearticulando-a e criando-lhe um sentido comum. Estas experiências se configuravam, 

sobretudo, como ocasião para elaborar a experiência vivida na prática de um ofício, criando 

aberturas para a compreensão do fazer profissional e dos contextos nos quais ele tem lugar.  

A Supervisão de Supervisão se apresentou, assim, como uma possibilidade de 

distanciamento e aproximação em relação ao próprio fazer clínico e de ampliar o olhar 

sobre a paisagem institucional para a reflexão sobre questões próprias do clínico em 

instituições e da articulação entre prática clínica e contexto social. Esta modalidade de 

prática psicológica se propõe, enfim, como possibilitadora e favorecedora da 

reconsideração de questões pertinentes à atuação e formação em supervisão, em psicologia 

clínica, em práticas de saúde e educativas, visando constituir e reinventar pressupostos, 

articulações e trajetórias teórico-práticas. Simultaneamente, a Supervisão de Supervisão 

busca, por meio da circulação da palavra por uma pluralidade de tramas e representações de 
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signos e significados, a desconstrução de lugares de saber de modo que as próprias formas 

de compreender teoria e prática possam ser oxigenadas. 

 

Modalidades Investigativas: cartografia como pesquisa da prática 

  

A articulação entre pesquisa e intervenção nas práticas desenvolvidas permite 

constituir novas modalidades de ação e intervenção psicológica, bem como refletir e 

teorizar sobre a ação clínica em instituições. Desse modo, a pesquisa que acompanha a 

intervenção é um importante aspecto de elaboração da cartografia, bem como de 

compreensão da dinâmica, do alcance e dos limites da prática psicológica como 

metodologia interventiva para a promoção de cidadania em organizações sociais.   

 Os momentos de elaboração de relatos e análise qualitativa da intervenção para a 

utilização em pesquisas científicas são importantes ocasiões para circunscrever e discutir 

criticamente a prática, possibilitando a criação e o delineamento de novos modos de 

intervenção. Esta proposta de pesquisa da própria prática clínica permite articular teoria e 

práxis de modo conciso, como duas dimensões de uma mesma perspectiva de 

conhecimento em Psicologia. Neste sentido, são utilizados diversos instrumentos para 

registrar a práxis, como diários de bordo, gravação e anotação de supervisões, coleta de 

depoimentos de participantes e usuários. Além disso, a própria comunicação científica 

consiste em um momento de reflexão e troca de experiências num contexto mais amplo, em 

que outros modos de trabalho podem ser conhecidos e se torna possível situar a atenção 

psicológica em instituições no contexto das intervenções desenvolvidas atualmente em 

instituições, comunidades e outros espaços sociais.  

 

Diários de Bordo 

 

 Os diários de bordo são registros da experiência vivida no campo, realizados pelos 

plantonistas a cada experiência. Conforme descrevem Braga, Nunes & Morato (2002), cada 

diário de bordo narra a experiência de uma visita à instituição para um participante, 

relatando a percepção dos clínicos na situação da práxis.  Assim, os diários de bordo 

permitem acompanhar o cerzir da trama de relações significativas que se tece na ação 
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clinica em instituição, já que “não apenas a história calcada na informação, mas, sobretudo 

a história de significações e representações dos fatos vividos descortina os modos de 

confecção de experiências, matéria-viva sobre a qual se realizam as transformações, trocas, 

contatos da dinâmica entre duas instituições” (p. 17). 

Tais registros não buscam apenas narrar os fatos ocorridos, mas expressar as 

impressões, pensamentos e afetos vividos pelo próprio plantonista, permitindo uma 

elaboração do modo como ele se situa no campo, bem como a articulação entre atitude 

clínica e contexto social. É a partir da afetabilidade que as ações interventivas podem ser 

elaboradas, e a narrativa do processo de impregnação pelo campo e elaboração da ação 

clínica permite uma compreensão vivida e auto-apropriada da práxis.  

Os diários de bordo elaborados são, posteriormente, lidos pelo supervisor de campo 

e lidos e comentados pelo supervisor, permitindo aos plantonistas ter acesso a um olhar 

registrado sobre sua experiência para além de si mesmos. Deste modo, o diálogo com 

diários de bordo de múltiplos clínicos no campo permite a constituição de uma paisagem 

que compreende, simultaneamente, as interfaces e entrecruzamentos de significações, 

sentidos, vivências e fazeres dos participantes, e as trajetórias percorridas no decorrer das 

práticas, na dimensão de sua historicidade. Os diários de bordo, então, consistem em 

importantes registros cartográficos, que se apresentam, em seus diálogos escritos, como 

expressão construída e concreta do emaranhado de elementos do cenário social. Em razão 

disto, algumas vezes os diários de bordo são também trocados entre os próprios 

participantes da equipe, criando uma visão ampliada do território em que todos são, 

simultaneamente, autores e testemunhas.  

Os diários de bordo permitem ainda um registro da prática clínica no tempo, 

acompanhando, em diferentes momentos, tanto as transformações das instituições quanto as 

modificações da equipe, por meio dos diversos modos de atuação dos plantonistas no 

decorrer da prática. 

Além disso, os diários de bordo permitem aos plantonistas expressar as dificuldades 

ocorridas no campo que não puderam ser abordadas em supervisão por algum motivo, 

como, por exemplo, a dificuldade em relatar publicamente alguma experiência ou a 

ausência de tempo para a exploração de cada situação em particular. 
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Supervisões gravadas 

Em alguns projetos e em alguns momentos, foi adotado o registro gravado das 

supervisões. Em determinadas ocasiões, tais supervisões foram transcritas e discutidas 

pelos membros da equipe do projeto, em outras situações, foram novamente ouvidas em 

momentos de elaboração teórica dos projetos, transcrevendo-se apenas trechos 

significativos para a discussão de determinado tema. Deste modo, certas discussões da 

supervisão, que auxiliam a delinear uma paisagem cartográfica sobre a instituição, ao 

mesmo tempo em que apontam um sentido para a intervenção, podem ser resgatadas em 

outros momentos. Oliveira (2006) relata um desses momentos em que as reflexões de 

supervisão re-apresentam a instituição: 

 

Sempre depois de cada um desses dias em que a equipe ia até a instituição, o grupo se 

reunia para supervisão, tentando refletir e buscar sentido para aquilo que havia percebido. 

Dessas reflexões preliminares, foi surgindo algo que se assumiu como compreensão 

fundamental para todo o direcionamento posterior do trabalho: o policial militar daquela 

unidade já sabia muito bem o quanto seu trabalho lhe causa stress.   Sobre isso, todos ali 

falavam muito e com muita propriedade. O sentido do pedido inicial, de “avaliação de 

stress”, foi se modificando. O que uma instituição quer dizer quando pede que alguém 

avalie aquilo que ela já sabe? (p.38-39) 

 

Este relato expressa a situação de elaboração da experiência ocorrida na instituição 

para a criação de modos de ação que a gravação das supervisões, ocorrida neste projeto, 

também buscava apreender, servindo de material de base para diversas pesquisas 

publicadas na época (Braga & Cols., 2001; Braga, Nunes & Morato, 2002; Braga & Cols. 

2002). Braga, Nunes & Morato (2002), abordam a utilização de supervisões transcritas: 

A escolha desse procedimento metodológico deu-se por ser a atividade de supervisão 

aquele espaço privilegiado para surgimento de transformações ocorridas nos estagiários, a 

partir da sobreposição de imagens do Serviço, da instituição atendida e de suas inter-

relações, possibilitando a reflexão acerca desses dados e experiências. Assim, as 

supervisões gravadas e transcritas constituíram uma fonte de dados reveladora dos 

momentos de transição e reorganização do Serviço, bem como dos direcionamentos e 

significados com que este era pensado a cada momento. (p.20). 
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O acompanhamento das supervisões gravadas permite observar novamente aspectos 

da prática no momento de sua emergência nas situações de reflexão proporcionadas pela 

supervisão, revisitando a experiência a partir de um ângulo que não seria adotado no 

momento de sua ocorrência. Deste modo, a utilização do registro gravado das supervisões 

auxilia a “composição de um mosaico que contemple tanto a experiência singular quanto o 

momento histórico, e, ainda, a posição e atitude do pesquisador no contexto dessa 

situação.” (p.16). Fundado no olhar clínico envolvido na investigação e presente na 

supervisão, o registro e análise das supervisões permite “ considerar toda a pluralidade 

vigente na situação pesquisada, pois a compreensão é entendida como ‘um ato de 

descoberta progressiva e ininterrupta de significações, sempre parciais e provisórias, 

emergindo no correr de um diálogo’(LÉVY, 2001, p. 38)” (Braga, Nunes & Morato, 2002, 

p. 16). 

 Neste mesmo sentido, Oliveira & Morato (2003) relatam a documentação gravada 

de supervisões do projeto de atendimento individual, destacando que o acompanhamento do 

trabalho “através da supervisão dos atendimentos (em reuniões gravadas em fita cassete, 

para transcrição e análise posterior), de relatórios, diários de campo e reuniões de 

orientação da pesquisa” (p.2) permite a reflexão acerca dos reflexos da prática. 

   

Supervisões anotadas 

 

As supervisões não gravadas foram, usualmente, anotadas pelos supervisores ou 

pelos supervisores de campo em diversos projetos de intervenção. Tal prática, assim como 

os diários de bordo, permite acompanhar as transformações institucionais e o 

desenvolvimento da práxis no decorrer do tempo, principalmente por meio da visualização 

dos temas que se desvelaram ao longo das supervisões.  

As supervisões anotadas abordam, geralmente, uma referência aos fatos 

significativos e sua discussão clínica, ocorridos na supervisão, acrescidos muitas vezes de 

observações e comentários que apontam aspectos e pontos para reflexão em momentos de 

retomada da historicidade dos projetos. Deste modo, o registro escrito das supervisões já 

realiza uma primeira articulação entre a situação que ocorre no momento clínico vivido na 

supervisão e as reflexões e impressões daí advindas.  
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O registro escrito das supervisões não segue então uma descrição minuciosa das 

falas, mas o apontamento de unidades de sentido e aspectos significativos do trabalho, que 

podem orientar temas importantes de pesquisa, desvelar questões com as quais um projeto 

se defronta, registrar pontos importantes de reflexão do grupo, documentar afetos e 

percepções significativas da prática que foram compartilhadas ou clareadas pelo grupo 

como um todo. 

 

A coleta de depoimentos: 

 

 Diversas pesquisas sobre a atenção psicológica, em diversas instituições, se 

utilizaram de depoimentos para a compreensão de um tema (Cautella, 2003; Oliveira, 2005; 

Braga, 2005; Oliveira, 2006; Nunes, 2006; Mosqueira, 2008; Duarte, 2008). Os 

depoimentos são geralmente coletados a partir de uma pergunta provocadora que enuncia a 

questão de pesquisa e partem do relato dos entrevistados para elaborar intervenções 

seguintes, de modo a permitir o fluxo narrativo e a aproximar o depoimento de uma 

situação clínica, ou seja, mantendo uma de debruçar-se sobre a experiência. Mosqueira 

(2008) aponta esta característica dos depoimentos:  

 

(...) a entrevista será utilizada como abertura de possibilidades para o encontro entre 

entrevistador e entrevistado: entre olhares que avistam um e outro, foram possíveis 

depoimentos que narrama experiência vivida e sentida por que se dispõe a dizer de sai 

alguém que se apresenta a ouvi-lo (...) A apresentação dos depoimentos na forma de 

narrativas inclui a pergunta provocadora e outras intervenções da pesquisadora no corpo do 

texto que, trabalhado na perspectiva de valorizar a autoria do narrador, propõe-se aproximar 

os jovens entrevistados ao leitor. (p. 101)  

  

Os depoimentos figuram, dessa forma, em momentos mais estruturados de pesquisa. 

No cotidiano da prática, emergem temas diversos, que se circunscrevem por meio do 

registro cartográfico de diários de bordo e supervisões. É a partir desta compreensão prévia 

que questões mais específicas de pesquisa são investigadas por meio dos depoimentos. Ao 

mesmo tempo, os depoimentos se constituem como instrumento investigativo que permite 

preservar a atmosfera de diálogo e reflexão sobre uma questão, na qual uma mestiçagem de 
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experiências vai se tecendo para delinear as compreensões e considerações possíveis sobre 

uma questão.     

 

A comunicação científica: 

 

 A organização e análise dos materiais colhidos sobre os projetos de ação clínica 

desenvolvidos nos diversos contextos sociais geralmente ocorre com a participação de 

diversos membros da equipe de trabalho. A discussão constante sobre os aspectos mais 

significativos da experiência interventiva permite eleger temas a serem abordados para uma 

investigação mais aprofundada, delineando a prática e apontando direcionamentos para a 

continuidade do trabalho e das pesquisas. 

O contato com diferentes espaços em que se desenvolvem trabalhos voltados para 

contextos institucionais e comunitários permite situar melhor a prática no campo das 

políticas públicas, bem como fomentar as discussões teóricas como campos de significação 

da prática. Assim a troca de experiências transcende a simples divulgação e muitas vezes 

influencia o próprio trabalho, como foi o caso do Congresso Franco Basaglia: la comunitá 

possible  e das reuniões do grupo de pesquisa da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Psicologia, citados anteriormente.  

A comunicação e publicação das experiências interventivas e das pesquisas sobre 

temas e elas relacionados é um importante meio de construção de um conhecimento 

transdisciplinar, já que amplia a diversidade de olhares e concepções sobre os temas 

pesquisados e a articulação entre as áreas e disciplinas que fundamentam a pesquisa nos 

contextos institucionais e comunitários, já que estes se caracterizam por fenômenos 

eminentemente plurais.   

 

As modalidades e a prática: os projetos desenvolvidos no período da pesquisa  

 

 As supervisões de supervisão acompanhadas na presente pesquisa tiveram como 

pano de fundo os projetos de pesquisa interventiva desenvolvidos durante o mesmo 

período. Tais projetos compreenderam um hospital geral, um hospital psiquiátrico, duas 

unidades de uma instituição para menores infratores, uma instituição universitária de 



 100 

assistência jurídica à população, uma companhia da polícia militar e um distrito policial. 

Em cada local, foram propostas algumas modalidades de prática psicológica, de acordo 

com as possibilidades do laboratório e o momento institucional presenciado.  

Os projetos em andamento à época da realização da pesquisa eram: Projeto de 

Plantão Psicológico na Companhia da Polícia Militar, Projeto de Plantão Psicológico no 

Distrito Policial, Projeto de Plantão Psicológico na Instituição de Assistência Jurídica, 

Projeto de Cartografia no Hospital Universitário, Projeto de Cartografia no Hospital 

Psiquiátrico, Projeto de Atendimento Individual no Complexo P. da Instituição para 

Menores Infratores, Projeto de Plantão Psicológico no Complexo R. da Instituição para 

Menores Infratores, Projeto de Atenção Psicológica em Mutirões da CDHU realizados por 

uma Organização Não Governamental Habitacional e Projeto de Atendimento Individual 

aos atores sociais atendidos pelos projetos. 

A pesquisa elegeu certas situações de supervisão de supervisão relativas a estes 

projetos, não apresentando cenas de todos eles, mas buscando acompanhar alguns passos no 

desenvolvimento clínico a partir dos temas discutidos nesta modalidade de prática e ao 

mesmo tempo aludir a questões recorrentes a diversos projetos. Desta maneira, as cenas 

apresentadas pretendem ilustrar algumas questões recorrentes na atuação clínica em 

instituições do modo como tem se apresentado na supervisão de supervisão, com a ciência, 

contudo, de que seria impossível esgotar o tema ou abarcar todos os aspectos apresentados. 

As supervisões de supervisão apresentadas na pesquisa se referem aos seguintes projetos: 

Projeto de Plantão Psicológico no Distrito Policial, Projeto de Atendimento Individual no 

Complexo P. da Instituição para Menores Infratores, Projeto de Plantão Psicológico na 

Companhia da Polícia Militar, Projeto de Cartografia no Hospital Universitário, Projeto de 

Atendimento Individual aos atores sociais atendidos pelos projetos.  

 Durante a descrição das cenas de supervisão de supervisão, cada um destes projetos 

é descrito sucintamente como um cenário a partir do qual a ação da supervisão de 

supervisão ocorre, de modo a contextualizar o leitor no conjunto dos trabalhos 

acompanhados por esta modalidade de prática. Os projetos que não figuram nas cenas 

descritas na pesquisa são apresentados resumidamente a seguir. Cabe lembrar que os 

supervisores destes projetos também fizeram parte da supervisão de supervisão e, portanto, 

participam da pesquisa. 
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Projeto de Plantão Psicológico na Instituição de Assistência Jurídica 

 

O projeto de plantão psicológico em Instituição de Assistência Jurídica iniciou-se 

em 2002, a partir da solicitação dos dirigentes da instituição, que percebiam a interface de 

questões psicológicas no pedido jurídico de parte significativa dos clientes atendidos, com 

as quais os estagiários de direito da instituição não sabiam lidar. Assim, o projeto se iniciou 

com uma cartografia, a partir da qual foi estabelecido um Serviço de Plantão Psicológico 

para a comunidade que busca assistência jurídica na referida instituição. No contexto deste 

serviço, estabeleceu-se uma prática de interconsultas entre estagiários de Direito e de 

Psicologia para atendimento de situações que demandassem especificidades em ambas as 

áreas ou para mediar, junto com os estagiários de Direito, conflitos de interesse entre 

pessoas envolvidas em eventual processo jurídico. Deste modo, 

 

Durante a inserção do Plantão Psicológico no Departamento Jurídico, foi se evidenciando a 

dificuldade dos estagiários de Direito em ouvir a demanda de seus clientes, principalmente 

daqueles que não possuíam uma queixa jurídica clara. Na medida em que sua formação é 

eminentemente técnica, isto é, direcionada para a solução da causa jurídica, a dificuldade na 

escuta da demanda obstruía ou retardava o encaminhamento jurídico do cliente. Dessa forma, 

esses clientes eram referenciados aos psicólogos-plantonistas que, ouvindo-os, puderam 

compreender sua demanda, e esclareceram-na junto aos estagiários de Direito. Os psicólogos 

eram mediadores da relação estagiário de direito-cliente. (Morato & Nunes, 2002, p. 4). 

 

Além disto, na análise cartográfica que acompanhou o Plantão Psicológico 

percebeu-se que, muitas vezes, os estagiários de Direito defrontavam-se com conflitos 

decorrentes do exercício de sua profissão, muitos deles dilemas éticos referentes às 

situações apresentadas pelos clientes. Então, estes estagiários acabaram procurando, nos 

plantonistas de Psicologia, um espaço de escuta e acolhimento para compreensão e 

possibilidade de re-significação de sua atividade profissional. Assim, em alguns casos 

realizou-se atendimento psicológico a estagiários de Direito que demandassem essa 

assistência em caráter pessoal ou da experiência profissional.  
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 Outra questão encontrada no atendimento psicológico (que já havia sido relatada pela 

instituição em seu pedido) foi a procura por um serviço de assistência jurídica realizada por 

pessoas que não possuíam uma queixa propriamente jurídica, mas que desvelavam um 

desamparo de ordem psíquica encaminhado a uma instituição percebida como capaz de 

prover justiça social. Deste modo, pessoas em situação de vulnerabilidade social que 

também apresentavam naquele momento um comprometimento do ponto de vista da 

organização psíquica procuravam a instituição jurídica para reaver seu “direito à 

felicidade”, seu “direito à moradia”, etc., ou para solicitar processos impossíveis de ser 

imputados em situações percebidas como invasivas ou ameaçadoras (vivências paranóicas, 

por exemplo). Neste caso, o serviço de plantão psicológico implantado na instituição 

também buscou encaminhar e acompanhar casos que necessitassem de um cuidado mais 

sistemático do ponto de vista da saúde mental, contando para isso com recursos da 

comunidade. 

 As questões da cartografia, do atendimento a pessoas com demandas mais 

direcionadas ao sofrimento psíquico do que a problemas de solução jurídica, bem como o 

atendimento em interconsultas foram constantemente discutidos em supervisão de 

supervisão, apontando principalmente para as relações entre cartografia e plantão 

psicológico, o atendimento interdisciplinar, a saúde mental e o contexto social, temas 

relativos à intervenção no contexto institucional, a compreensão da ação clínica de um 

ponto de vista fenomenológico-existencial, à dimensão ético-politica das intervenções, em 

seus alcances e limites, entre outros.   

  

 

Projeto de Cartografia no Hospital Psiquiátrico 

 

O projeto de cartografia no hospital universitário se estabeleceu início de 2007, 

quando o Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica e Existencial 

(LEFE), recebeu um pedido por “auxílio psicológico aos funcionários” feito por psicólogos 

do Hospital Psiquiátrico N.S.F. O pedido relatava um intenso sofrimento psíquico vivido 

pela equipe atuante no hospital psiquiátrico: auxiliares de enfermagem, auxiliares de pátio, 

funcionários da farmácia, da cozinha e da lavanderia, auxiliares de serviços gerais, artesãos 
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e outros profissionais encontravam-se bastante sobrecarregados pelo excesso de tarefas, 

principalmente após o aumento significativo do número de vagas oferecidas pelo hospital, 

sem aumento do número de funcionários. Com o objetivo de enfrentar uma crise financeira, 

o hospital psiquiátrico, que anteriormente atendia prioritariamente pacientes do SUS, abrira 

vagas para pacientes de planos de saúde, aumentando o número de vagas de 160 para 250. 

Assim, funcionários sentiam-se pressionados a contemplar exigências muito maiores de um 

público de classe média, no contexto de um grande acúmulo de funções e um contato 

constante com a loucura e o sofrimento psíquico. Assim, foram iniciadas visitas à 

instituição, visando conhecer sua estrutura, as rotinas vividas pelos funcionários, as 

relações estabelecidas entre os diversos atores institucionais, enfim, o cotidiano do hospital. 

No decorrer da cartografia, foi se esclarecendo a necessidade premente por escuta e 

cuidado, advinda de todos os atores sociais, ao mesmo tempo em que se ressaltava a 

dificuldade de os funcionários em ter acesso aos plantonistas em psicologia. A escassez de 

funcionários levava o hospital a um atendimento precário, principalmente nas alas que 

recebiam pacientes do SUS, já que estas eram negligenciadas em favor dos pacientes 

particulares e oriundos de convênios. Assim, os internos solicitavam constantemente 

atendimento psicológico aos plantonistas. Além disso, os funcionários demandavam 

atendimento e reconheciam seu sofrimento, a insalubridade de seu ambiente de trabalho e a 

necessidade de um espaço para cuidar de suas questões, mas constantemente necessitavam 

interromper o diálogo com os plantonistas para realizar suas tarefas, em um ritmo por vezes 

frenético de trabalho. Além disso, a constante rotatividade de psiquiatras e auxiliares de 

enfermagem, devido às condições ruins de trabalho, desorganizava o serviço e 

sobrecarregava os funcionários que permaneciam na instituição.  

Estes fatores foram discutidos ao longo do trabalho, inclusive em supervisão de 

supervisão, percebendo-se a cartografia como um espaço de reconhecimento da demanda: 

se os funcionários solicitantes haviam descrito seu próprio sofrimento, a situação 

institucional demonstrava a necessidade de uma intervenção que abarcasse mais 

amplamente os atores institucionais. Assim, o projeto discutiu principalmente temas 

relativos à cartografia, relação entre cartografia e plantão psicológico, à saúde mental e ao 

contexto institucional e à ação clínica no campo social apresentado. 
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Projeto de Plantão Psicológico no Complexo R. da Instituição para Menores 

Infratores 

 

 Em meados de novembro de 1999, a Unidade de Internação N. da FEBEM/SP, uma 

unidade recém inaugurada, elaborou um pedido de intervenção ao Laboratório de Estudos e 

Práticas em Fenomenologia Existencial do Instituto de Psicologia da USP, visando 

reformular as práticas sócio-educativas de seus agentes, para a reeducação e re-inserção 

social de adolescentes em conflito com a lei lá internados. Em 2000, o LEFE iniciou sua 

intervenção através de uma cartografia institucional, acompanhando o cotidiano 

institucional e conhecendo o espaço através do olhar de seus atores. Nesse percurso, o 

sofrimento humano se mostrava decorrente de uma dinâmica institucional de constante 

desassossego face ao contato com situações-limite, desvelando a necessidade de 

intervenções psicológicas específicas para cada grupo de atores da instituição.  

 Desta maneira, iniciou-se o processo de criação e implantação de práticas 

psicológicas na unidade, através dos serviços de Plantão Psicológico (a adolescentes, 

agentes de proteção e monitores) e Supervisão de Apoio Psicológico (ao corpo técnico, 

agentes de educação e coordenadores de turno). Pretendia-se, ainda, inserir prática 

psicológica via prática esportiva, espelhando a experiência do Projeto Esporte-Talento 

(parceria CEPEUSP/Instituto Ayrton Senna), mas respeitando a disponibilidade 

institucional para a iniciação de tal atividade, que, todavia, apenas se realizou em 2006, no 

processo de atualização do projeto, devido a diversas dificuldades institucionais. 

 Assim como o projeto de Atendimento Individual no Complexo P. da Instituição 

para Menores Infratores, a inserção de práticas psicológicas nesta instituição teve de 

considerar as características que a configuram como instituição total (Goffman, 1979), na 

qual as regras e o modo de viver institucional levam a organizações rígidas do cotidiano e 

da experiência segundo os lugares ocupados por seus diversos participantes e modos de 

expressar e organizar a experiência destoantes do institucionalizado geram processos de 

mortificação do eu, por meio de diminuições do espaço de identidade, de humilhações, 

rebaixamentos e degradações. Neste sentido, práticas psicológicas que visavam favorecer 
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um espaço para o particular e o subjetivo quebraram a rotina da instituição, oferecendo a 

possibilidade de arvorar um lugar favorável para a ressignificação da experiência dos atores 

institucionais. Por meio do questionamento e acompanhamento da paisagem social e 

cultural no qual a prática se insere, foi ainda possível criar novas vias de passagem que 

permitissem o cuidado aos atores, sendo posteriormente formulada a supervisão de técnicos 

para atendimento psicoterápico individual aos adolescentes internos.  

Devido a problemas de segurança na unidade, os atendimentos tiveram que passar a 

ser realizados na instituição universitária e não mais no Complexo R., levando à criação do 

projeto denominado Primeira Atenção, em 2006. Após uma nova análise da situação, foi 

possível voltar a realizar o atendimento na própria instituição, em 2007. Esta situação 

perdurou até 2008, quando o projeto foi encerrado devido a diversas dificuldades da 

instituição para menores infratores em assumir cuidados institucionais mínimos quanto ao 

projeto. Esta pesquisa acompanha principalmente a transição do projeto, que findava sua 

fase de atendimento na universidade e voltava a funcionar na instituição para menores 

infratores. Esta trajetória do projeto foi também acompanhada em supervisão de supervisão, 

abarcando questões relativas à clínica em instituições, à modalidade propriamente clínica 

da cartografia realizada no projeto, à compreensão fenomenológica da intervenção 

realizada e dos temas relativos à atuação em contextos mais amplos do que o modelo de 

consultório, aos alcances e limites ético-políticos da práxis, entre outros29.  

 

 

 

Projeto de Atenção Psicológica em Mutirões da CDHU realizados por uma 

Organização Não Governamental Habitacional 

 

O projeto de Atenção Psicológica às famílias mutirantes de associações de bairro 

que vivem na periferia de São Paulo é desenvolvido desde 2006, através de plantão 

psicossocial e oficinas de recursos expressivos. Após um período de cartografia e 

reconhecimento da demanda, as atividades se iniciaram, semanalmente, necessariamente 

                                                 
29 Alguns destes temas são abordados em Aun (2005), cuja referência completa encontra-se no final da tese. 



 106 

nos fins de semana, já que este é o horário utilizado pelas famílias para a construção das 

casas no regime de mutirão. 

 O contato com o contexto social dos projetos de mutirão, desenvolvidos em meio a 

problemas sócio-econômicos de populações menos favorecidas e visando a promoção de 

cidadania, desvelou a necessidade de ações de apoio que favorecessem o trabalho coletivo e 

as relações entre os participantes. Deste modo, as Oficinas de Recursos Expressivos 

funcionam como um espaço propício para que “famílias carentes socialmente tenham 

acesso a intervenções psico-socio-educativas, durante a construção civil em mutirão, 

organizando e capacitando a comunidade” (Morato & Aun, 2008). As atividades de plantão 

psicossocial e oficinas de recursos expressivos visam resgatar a dignidade por meio da fala 

e da expressão de si no contexto de participação em comunidade, que se vincula à conquista 

por habitação digna no processo de inclusão social de famílias de baixa renda. 

A partir do oferecimento de um espaço de escuta e cuidado de si nas oficinas e no 

plantão, o sofrimento vivenciado em inúmeras situações pelos participantes de mutirões na 

construção de casas populares pode ser acolhido. Destarte, muitas vezes por meio no 

cotidiano das atividades de atenção psicológica, o plantonista se tornava referência para o 

acolhimento das demandas da população participante no período da realização do mutirão 

habitacional. Desse modo, “através da constância e da presença, percebe-se que mutirantes 

informam aos recém-chegados o serviço oferecido e recomendam que estes se encaminhem 

à atividade para integração ao trabalho em mutirão” (Morato & Aun, 2008).  

Alguns dos temas discutidos em supervisão de supervisão referentes a este projeto 

foram a cartografia, a atuação no contexto comunitário, a dimensão clínica das diversas 

modalidades de prática e sua relação com a fenomenologia existencial, entre outros. 

 

Projeto Atendimento em Plantão Psicológico como Residência em Psicologia no 

Centro de Atendimento Psicológico (CAP) do Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo 

 

O Projeto de Atendimento em Plantão Psicológico no Centro de Atendimento 

Psicológico do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo iniciou-se em 2007, 
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direcionado a três objetivos: oferecer atendimento psicológico em nível municipal, 

contemplando a população da cidade de São Paulo, sem restrições quanto à região de 

residência, idade, quadro psíquico ou qualquer outro tipo, recebendo também usuários 

encaminhados por outros projetos de atenção psicológica nas instituições e comunidades; 

constituir uma rede de apoio social para encaminhamentos, especialmente no campo da 

psicologia e utilizar o espaço da universidade pública para “refletir sobre as 

particularidades de atendimento em clínica-escola como instituição, implicando também 

ensino e pesquisa como atividade desta proposta” (Morato, 2007, p.1). 

Para ampliar o atendimento comparativamente ao que a clínica escola oferecia até 

então, o plantão psicológico foi alocado no período noturno, no qual não havia atendimento 

psicológico, sendo atendidas todas as pessoas que a ele recorrerem durante seu período de 

funcionamento. São realizadas atividades de plantão psicológico para crianças, adultos e 

idosos, podendo incluir, além do atendimento individual, atendimentos a casais, plantão 

psicológico em grupo e psicodiagnóstico em perspectiva fenomenológica existencial.  

Desta maneira, o Plantão Psicológico “é estruturado de maneira a oferecer atendimento 

psicológico priorizando acolhimento em situações de crise e esclarecimento de demanda, 

que não necessariamente deriva em acompanhamento psicológico” (Morato, 2007, p.2).  

Quando necessários, os encaminhamentos são realizados tanto para serviços de 

psicologia quanto para outros tipos de atendimento em saúde, tais como terapia 

ocupacional, fonoterapia, fisioterapia, etc, conforme a demanda que se apresentou ao longo 

do processo de plantão psicológico. Para tanto, o projeto realiza também a pesquisa de 

instituições e centros de atendimento público, além de contar com um cadastro de 

profissionais.  

Além disso, é também realizada uma supervisão de apoio psicológico semanal, que 

busca refletir sobre as vivências ocorridas durante os atendimentos e subsidiar a pesquisa e 

a prática do Plantão Psicológico. Para documentar a práxis e permitir que esta experiência e 

o material por ela produzido seja utilizado na pesquisa sobre a prática do plantão 

psicológico na clínica-escola, os plantonistas e supervisores elaboram diários de bordo 

como instrumento de pesquisa interventiva. 
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A montagem de uma paisagem cartográfica: cenas de supervisão de supervisão 

 

Prólogo 

 

A experiência de Supervisão de Supervisão investigada no presente trabalho ocorre 

num contexto de múltiplas ações de psicologia clínica interventiva, que necessitam ser 

explicitadas para que esta prática possa ser bem situada e compreendida pelo leitor. Todas 

as ações psicológicas desenvolvidas se iniciaram a partir de um pedido institucional por 

alguma espécie de trabalho psicológico. Tais pedidos, embora possuíssem, para cada 

instituição, conotações e sentidos bastante diversos, desvelavam alguma dificuldade 

institucional para lidar com um cotidiano por vezes bastante inóspito e o reconhecimento de 

uma possibilidade de auxílio profissional por parte do psicólogo, embora por vezes de 

modo ainda pouco claro.  

As instituições atendidas, embora atuando em áreas bastante diversas, possuíam em 

geral alguma função voltada ao atendimento em direitos de cidadania, tais como saúde, 

educação, justiça, segurança pública e habitação: hospitais, unidades sócio-educacionais e 

de contenção de liberdade para adolescentes em conflito com a lei, uma instituição de 

assistência jurídica, distritos e companhias das polícias civil e militar, uma instituição que 

atua na organização de mutirões habitacionais, entre outras. Embora a solicitação por um 

trabalho psicológico revelasse um panorama geral referente à precariedade das condições 

sociais que tais instituições enfrentam no país, a especificidade de cada instituição e a 

proposta de ação direta em seu contexto demandaram a investigação das relações, 

representações e condições estabelecidas no cotidiano institucional para construir 

conjuntamente uma proposta interventiva cuidadosa, que não visasse uma alteração 

adaptativa, mas o favorecimento dos espaços para a palavra dos atores sociais na própria 

instituição.  

 

Diferentes cenários: os projetos 

 

 Visando ilustrar os modos pelos quais a supervisão de supervisão abordou a ação 

clínica e constituiu articulações teórico-práticas, serão apresentados como “cenários” cada 
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um dos projetos que foram tema da Supervisão de Supervisão, e em seguida serão narradas 

algumas situações de supervisão de supervisão, entremeadas por reflexões, anotações de 

supervisão, trechos de diários de bordo dos participantes e trechos de diálogos ocorridos na 

supervisão de supervisão, compondo assim as “cenas” que ilustram os temas debatidos em 

cada projeto apresentado. Desse modo, em cada cenário é descrito o projeto e são 

apresentadas cenas da Supervisão de Supervisão, nas quais os supervisores dos projetos 

relatam as questões que emergem no grupo, discutindo-as com os outros supervisores. 

Cabe ressaltar que, como o foco deste trabalho é a Supervisão de Supervisão e suas 

articulações teórico-práticas, foram privilegiadas situações de supervisão de supervisão que 

evidenciam este tema. Em virtude deste recorte, os projetos de atenção psicológica são 

citados de forma heterogênea, havendo mesmo projetos cujas supervisões não foram 

utilizadas, em virtude de haver outras cenas que expressavam o mesmo tema e de que a 

exploração de cada supervisão de supervisão excederia os limites desta pesquisa. Em razão 

disso, uma apresentação dos projetos não abordados e dos temas neles recorrentes em 

supervisão de supervisão foi realizada no capítulo anterior e a descrição dos cenários neste 

capítulo busca apresentar o contexto específico no qual as cenas de supervisão de 

supervisão se desenrolam para que o leitor compreenda melhor o diálogo sobre os temas 

levantados pelos os atores. 

 Nas cenas descritas, as falas e os diários de bordo de diferentes supervisores são 

precedidos pela informação referente ao projeto supervisionado por seu autor, em itálico, 

para diferenciar o material produzido no campo. A narrativa do decorrer da supervisão de 

supervisão é apresentada em conjunto com minha análise, havendo momentos de remissão 

a outras situações que tratam de temas semelhantes e outros de reflexões, que procuram 

elucidar o modo como a supervisão de supervisão atua no olhar para os projetos de atenção 

psicológica em andamento nos contextos institucionais e comunitários. As notações são 

realizadas, então, de acordo com a seguinte legenda: 

 

Texto sem demarcação: narrativa e análise das supervisões de supervisão apresentadas. 

Itálico: Citação de fala textual da supervisão de supervisão ou de diário de bordo. 
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Além disso, são utilizadas algumas notações gráficas:  

 

- São empregados [colchetes] para fazer referência a uma informação adicionada pela 

pesquisadora, de modo a facilitar a compreensão pelo leitor do sentido da fala do 

supervisor.  

- Reticências entre parênteses – (...) – são utilizadas para denotar trechos excluídos dos 

diálogos de supervisão de supervisão. Com o intuito de manter o texto o mais fidedigno 

possível e, simultaneamente, pouco cansativo, foram suprimidos trechos de diálogos que se 

desviavam dos temas de interesse para a pesquisa (por exemplo, discussões sobre 

calendário de atividades ou diálogos que visavam identificar estagiários). Foram ainda 

suprimidos alguns trechos narrados pela pesquisadora, em que a narrativa se mostrava mais 

esclarecedora do contexto do que a manutenção do diálogo literal.   

 

Diferentes atores: os supervisores de projeto 

 

 Os supervisores de projeto são apontados de acordo com o projeto que 

supervisionam, de modo a evidenciar, em cada cena, os entrelaçamentos de olhares clínicos 

entre os projetos, de acordo com a seguinte legenda: 

 

Supervisora do Projeto de Plantão Psicológico em Distrito Policial: SUPERVISORA DP 

Supervisora do Projeto de Acompanhamento Psicológico na Instituição para Menores 

Infratores: SUPERVISORA AP 

Supervisor do Projeto de Plantão Psicológico em Companhia da Polícia Militar: 

SUPERVISOR PM 

Supervisora do Projeto de Cartografia em Hospital Psiquiátrico: SUPERVISORA HP 

Supervisor do Projeto de Atenção Psicológica em Hospital Universitário: SUPERVISOR 

HU1 

Supervisor do Projeto de Atenção Psicológica em Hospital Universitário2: SUPERVISOR 

HU2. 

Supervisor do Projeto de Plantão Psicológico em Departamento Jurídico: SUPERVISOR 

DJ 
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Supervisora do Projeto de Oficinas de Recursos Expressivos no Mutirão Habitacional: 

SUPERVISORA MH 

Supervisor do Projeto de Acompanhamento Individual: SUPERVISOR AI 

Supervisora do Projeto de Atendimento em Plantão Psicológico desenvolvido no Instituto 

de Psicologia da Universidade: SUPERVISORA APP 

 

Para melhor compreensão da estrutura institucional em que a supervisão de 

supervisão se desenrola, em anexo (Anexo I) é apresentado como referência um 

organograma da estrutura dos projetos de atenção psicológica desenvolvidos nas 

instituições pelo LEFE-IPUSP.  
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Cenário 1: O projeto de Plantão Psicológico no Distrito Policial 

 

Este projeto se iniciou em 2000, atendendo um pedido formulado em reuniões do 

CONSEG (Conselho de Segurança da Comunidade), do qual participam representantes de 

moradores de uma subdivisão regional da área assistida pela segurança pública, bem como 

representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Prefeitura. Tais reuniões são 

realizadas para discutir questões de segurança e problemas que a comunidade enfrenta no 

que se refere aos serviços públicos, funcionando como um espaço de reivindicação e por 

vezes formação de políticas para a região. A discussão da qualidade e humanização do 

atendimento policial levou a uma discussão sobre a sobrecarga de trabalho e o stress 

policial, bem como sobre a necessidade de recursos além da alçada da formação policial 

para atender a população de modo mais humanitário. 

A partir destas constatações, formulou-se uma solicitação ao LEFE-IPUSP por algum 

modo de auxílio psicológico, tanto por parte da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. No 

caso da Polícia Civil, este pedido se direcionou para um único distrito policial, embora com 

a anuência dos comandantes da seccional da região, que congrega diversos distritos 

policiais. O pedido da instituição relacionava-se principalmente a situações de atendimento 

ao público, em que os policiais se viam prestando assistência em situações não 

configuradas como crimes (brigas familiares, por exemplo), em demandas não pertinentes 

ao trabalho policial (pessoas exigindo seu “direito à justiça”, por exemplo, em casos muito 

violentos (estupro, agressão a crianças, etc.). Admitia-se ainda a necessidade de auxílio aos 

próprios policiais, porém esta possibilidade era apresentada em segundo plano e de maneira 

genérica, sem haver implicação pessoal de nenhum membro da instituição neste sentido. 

Este pedido foi discutido em reuniões com representantes das instituições, em que se 

acordou a realização, primeiramente, de uma cartografia, para o conhecimento das 

instituições e um re-conhecimento do pedido pelas falas dos atores sociais. Inicialmente, o 

projeto foi realizado em conjunto com a Polícia Militar, havendo uma mesma equipe que 

circulava pelos dois espaços, já que as instituições são vizinhas. Em visitas à delegacia e à 

companhia de polícia, a equipe se apresentava e discutia o pedido junto aos atores 

institucionais. Na delegacia, a equipe realizava participações em reuniões com 
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investigadores, escrivães e delegados, conversas individuais ou em grupos que se 

formavam espontaneamente, percebendo a necessidade de contemplar urgências e 

emergências30 psicológicas, oriundas tanto dos servidores públicos (delegados, escrivães, 

investigadores) quanto dos usuários do serviço policial. Posteriormente, percebeu-se a 

necessidade de separar os projetos, já que havia uma competitividade entre as instituições e 

modos diferentes de apresentar a demanda, embora se percebesse também algumas 

semelhanças em relação aos modos de lidar com o cotidiano institucional, tais como a 

necessidade de mostrar-se sem fragilidades, em conformidade com o imaginário do policial 

“forte”. 

A partir da cartografia realizada pela participação em reuniões de equipe, pelas 

conversas informais com atores e por outros modos de acompanhamento do cotidiano da 

instituição, foi estabelecido um serviço de Plantão Psicológico. Este serviço pretendia 

constituir um espaço de escuta, cuidado, reflexão e discussão das questões pertinentes aos 

atores sociais envolvidos no Distrito Policial, abrangendo tanto policiais quanto 

comunidade, voltando a prática psicológica às situações concretamente vividas e à condição 

psíquica e social destes indivíduos. Nesta conjuntura, o Plantão Psicológico afigurou-se 

como modalidade de prática clínica que possibilitava, ao mesmo tempo, criar um 

referencial na instituição, por sua inserção em dias e horários definidos, e flexibilizar a ação 

clínica, que não se enrijecia em um enquadre previamente definido.  

 Esta etapa do projeto foi encerrada em 2002, quando o trabalho passou a ser 

atribuído a psicólogos desvinculados do LEFE-IPUSP, e o projeto foi reiniciado em 2004, 

quando representantes da instituição reiteraram a solicitação de 2001, e uma nova 

cartografia foi realizada, visando contemplar possíveis atualizações. Cabe observar, no 

entanto, que desde o pedido inicial, alguma forma de atendimento psicológico permaneceu 

alocada no distrito policial em questão. Percebia-se que a demanda por cuidado psicológico 

                                                 
30 Utilizo-me aqui da distinção realizada por Oliveira (2006) e Nunes & Morato (2009), a partir do plantão 
psicológico, entre emergência, que se refere aos afetos que emergem na situação de busca por auxílio 
psicológico, relacionando-se à queixa, e urgência, que designa, em seu sentido etimológico, aquilo que urge, 
ou seja, o que é necessário e preciso, referindo-se ao sentido da demanda desvelada a partir da relação clínica. 
Nesta acepção, a urgência não é completamente definível, mas é clareada na construção da demanda, a partir 
da qual os encaminhamentos do plantão psicológico se realizam. Deste modo, urgência aproxima-se da 
angústia no sentido heideggeriano: a disposição de abertura às possibilidades de sentido, cuja linguagem é o 
silêncio.  
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se mantinha, relatada principalmente para situações que escapavam à alçada policial. 

Reconhecia-se, ainda, a necessidade de atendimento a policiais; porém, em seu discurso, 

esta demanda era referida sem implicação própria – uma necessidade para o outro, 

desvelando uma dificuldade em reconhecer o próprio sofrimento. Nesta fase do projeto, 

atuou uma supervisora, dois supervisores de campo e quatro plantonistas. Destes, tanto os 

dois supervisores de campo quanto dois dos plantonistas eram integrantes com experiência 

em plantão psicológico em outras instituições, principalmente na instituição para menores 

infratores.  

Devido à formatura de alguns dos alunos e à reorganização interna do LEFE, em que 

a supervisora e uma supervisora de campo assumiram outros projetos, houve a necessidade 

de reformulação da equipe e uma pequena pausa. O projeto foi retomado novamente por 

uma equipe vinculada à proposta anterior e a presente pesquisa acompanhou o projeto neste 

momento de reformulação da equipe que ofereceria o serviço de plantão psicológico, em 

que a cartografia se dirigia principalmente para a compreensão da inserção do projeto a 

partir das novas relações estabelecidas entre os atores institucionais e os plantonistas. 

A Supervisora DP, responsável pela nova equipe, havia atuado em projetos de plantão 

psicológico na polícia militar e na instituição para menores infratores, como plantonista e 

supervisora de campo, e havia participado da fase inicial de cartografia, quando as visitas à 

polícia civil e militar aconteciam em conjunto. Assim, ela possuía alguma referência sobre 

os atores institucionais presentes no distrito, bem como sobre o trabalho que já havia sido 

realizado. A Supervisora de Campo DP1 provinha de uma cooperativa de catadores de 

papelão, já possuindo contato com ações em contextos comunitários e institucionais, 

embora possuísse pouco contato com a prática do plantão psicológico. O Supervisor DP2 

estava no quinto ano da graduação e realizara a prática de plantão psicológico na clínica-

escola em disciplinas regulares da graduação, e seria seu primeiro trabalho em plantão com 

outras instituições além da universidade.  

Os plantonistas eram alunos de graduação com alguma experiência de plantão 

psicológico em clínica-escola, sendo que alguns também já haviam participado de estágios 

em outras instituições, organizações ou comunidades, embora com práticas diversas do 
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plantão psicológico. A maioria dos plantonistas se conhecia como colegas do curso de 

graduação, mas em geral tanto plantonistas quanto supervisores não haviam ainda 

trabalhado juntos. 

Em resumo, a equipe, formada por seis plantonistas, dois supervisores de campo e o 

supervisor do projeto, era composta principalmente de alunos de graduação que conheciam 

pela primeira vez a proposta de plantão psicológico em outras instituições, além da clínica-

escola. Entre os supervisores, apenas a Supervisora DP possuía experiência na delegacia e 

com projetos de plantão psicológico em instituições, embora grande parte da equipe 

houvesse trabalhado com plantão psicológico em clínica-escola e a Supervisora de Campo 

DP1 tivesse experiência em instituições comunitárias. Destarte, a equipe que assumia este 

projeto estava, fundamentalmente, em um processo de formação e reconhecimento 

enquanto grupo, e ao mesmo tempo de familiarização com o trabalho a ser desenvolvido. 

Esta equipe iniciou as visitas à instituição por uma reunião de apresentação e se 

dividiu em dois grupos, compostos por três plantonistas e um Supervisor de Campo, cada 

um deles em plantão psicológico semanal na delegacia, em dias e horários fixos, e a 

Supervisora DP fazia visitas eventuais à instituição. A supervisão do projeto era realizada 

com os dois grupos em conjunto, para que informações fossem trocadas e que se 

mostrassem diferenças dos plantões na instituição, que ocorriam de acordo com o horário 

de plantão, as equipes policiais em plantão a cada dia e as próprias relações estabelecidas 

entre os plantonistas e os policiais. A cartografia então se configurou nos momentos de 

registro dos diários de bordo e de relatos em supervisão, por meio das reflexões e 

desvelamentos das situações ocorridas no plantão psicológico, articulando ação e 

investigação clínica.  

A reformulação da equipe também significou lidar com a dupla dimensão da 

historicidade do projeto: de um lado, o processo já constituído remetia a uma expectativa 

dos atores sociais em relação ao trabalho; de outro lado, uma nova configuração do 

trabalho, da equipe e das mudanças na instituição denotava novas possibilidades de ação 

clínica e o questionamento dos modos de intervenção possíveis.  
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 Pela imersão no campo, a equipe entrava em contato com a crise da instituição, em 

que se entrelaçavam diversos aspectos do cotidiano institucional geradores de sofrimento, 

que se mostravam de modo velado pelos policiais. Neste sentido, o entrecruzamento de 

olhares dos diversos plantonistas em supervisão tornou-se ponto de articulação para clarear 

o emaranhado de significados, expressões e percepções surgidas no campo, constituindo a 

leitura clínica das situações de plantão e permitindo cerzir a própria relação entre os 

plantonistas, possibilitando que a equipe e o Supervisor de Campo constituíssem uma 

referência para o plantonista na instituição. 

Um aspecto importante da trajetória interventiva foi o modo ambíguo pelo qual os 

policiais percebiam a presença dos psicólogos: por um lado, alívio frente à possibilidade de 

apoio para lidar com a comunidade em casos graves (estupro, sequestro), não configurados 

como crimes (brigas, ameaças) ou considerados “não policiais” (queixas infundadas); por 

outro lado, medo em relação aos psicólogos, como se estes fossem uma ameaça que 

pudesse explicitar a problemática dos atores institucionais e da própria instituição. Neste 

contexto, o plantão psicológico permitiu, simultaneamente, acolher as queixas da 

comunidade que transcendiam o atendimento policial e constituir um espaço de escuta aos 

atores institucionais, criando a possibilidade de mediação dos plantonistas entre policiais e 

comunidade, em situações de atendimento a esta.  

Para facilitar o entendimento, a equipe atuante no projeto é referida a partir de suas 

funções. Dois grupos visitavam a delegacia em dias diferentes, sendo que no primeiro 

grupo constava a Supervisora de Campo DP1 os Plantonistas DP1, DP2, DP3, e no segundo 

grupo atuava o Supervisor de Campo DP2 e os Plantonistas DP4, DP5, DP6. A supervisora 

do projeto de plantão psicológico do Distrito Policial, descrita como Supervisora DP, 

coordenava as atividades, supervisionava semanalmente o grupo e eventualmente visitava a 

instituição em conjunto com os plantonistas. 

 

Cena 1: Relação entre supervisão de campo e plantonistas 
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A primeira visita da nova equipe à delegacia foi realizada em uma reunião junto ao 

delegado titular, que reiterou o pedido de intervenção psicológica feito pela escrivã chefe. 

O grupo se apresentou: a coordenadora do laboratório, a supervisora do projeto, os 

supervisores de campo e os plantonistas. Posteriormente, este grupo conheceu o espaço da 

delegacia, composta por dois andares: no primeiro andar, funcionava o plantão policial, 

cuja equipe era composta por um delegado, um investigador e um escrivão, bem como a 

carceragem, banheiros, um arquivo e uma copa; no segundo andar, localizavam-se a chefia 

dos escrivães, a chefia dos investigadores e os investigadores externos, que faziam seu 

trabalho na rua, o delegado titular e a sala de informática, em que uma escrivã administrava 

o sistema digital da delegacia.  

Após esta primeira visita, ocorre uma supervisão e as visitas começaram na semana 

seguinte, sendo logo depois oficializado o serviço de plantão psicológico no distrito 

policial, em que o grupo se dividiu em dois, cada um composto por um supervisor de 

campo e três plantonistas, e os horários foram estabelecidos. Após alguns plantões e 

supervisões no projeto, a supervisora leva as questões discutidas para a supervisão de 

supervisão.  

Desta forma, a cena apresentada a seguir se refere aos primeiros plantões realizados 

na retomada do trabalho no distrito policial, em que a supervisora do projeto aborda as 

dificuldades de constituição da equipe de estagiários, já que todos eram novos no projeto, 

não possuindo, ainda, modos de diálogo estabelecidos em relação ao trabalho. No primeiro 

plantão psicológico, surgem diversas questões relatadas no diário de bordo da supervisora: 

Terminei a supervisão sentindo que faltou alguma coisa. Na verdade, foi mais uma 

impressão do que algo concreto. Agora vejo que se deve à quantidade de coisas que 

afloraram na supervisão. Muitas situações, relacionadas aos mais diferentes aspectos das 

mais diferentes instituições com as quais tive experiência. Muita coisa se entrecruza na 

delegacia, e parece que não conseguimos esgotar, ou pelo menos fechar, muitos temas que 

abrimos.  

Primeiro, a questão de todas as polícias, que são as dificuldades e os modos técnicos 

de lidar com a violência urbana, desumanizando a situação: o mito do policial forte, as 

tentativas de separar, esquizofrenicamente, o policial profissional da pessoa individual, a 
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“necessidade” de esquecer que existe uma pessoa do outro lado para poder atirar, e o 

resumo de uma policial: ela “não pode parar pra pensar”. Isso se reflete no “ataque” dos 

investigadores às plantonistas, violento e ao mesmo tempo inclusivo, ambíguo, ameaçador, 

mas que também revela o próprio medo deles diante daquilo que elas representavam: uma 

subjetividade que eles não sabiam mais reconhecer. Um “clima” que paira no ar, do qual é 

preciso tirar palavras. Uma contaminação que vai aos poucos se apossando dos modos de 

ser e viver, da constituição das subjetividades que ali estão, e que se junta com outro fator 

desumanizante, que é a “cultura” do serviço público: gente esperando horas para fazer o 

B.O. [Boletim de Ocorrência], enquanto a equipe de plantão conversa distraidamente. Isso 

não é também violento? Mas não é também violento o próprio ritmo de trabalho de quem 

está ali, que há muito tempo deixou de ser visto e respeitado como pessoa pelo Estado? 

Uma desumanização “instrumental” e administrada? Me lembrou o texto da Hannah 

Arendt, quando ela discute o trabalho... num mundo utilitário, onde o que importa é a 

finalidade, as questões mais propriamente humanas do significado e do sentido deixam de 

ter sentido.  

Momentos em que o relacionamento entre homens se revela e se constitui como o 

relacionamento dos homens com as coisas: pautado pela manipulação instrumental, na 

qual sua realização tem sentido não por respeito ao outro, já que o próprio agente também 

não vivencia um respeito e é tratado como instrumento de um trabalho e de uma produção, 

mas pela exigência de produtividade. Além disso, existe a questão bem brasileira de 

direitos nunca bem firmados e de pouca atenção ao que é público e, tudo somado, a 

questão da cidadania nos serviços e ações públicas fica completamente de escanteio. E 

essa é também uma violência. Deu para sentir o quanto os próprios plantonistas se 

sentiram violentados se identificando com aquelas pessoas, ou seja, com qualquer um que 

precise de um B.O.  

E junto com isso, a questão do plantão. Não o nosso, o deles: hora a delegacia está 

cheia, ora às moscas... E plantonistas com vivências de instituições absolutamente 

diferentes, de invasão ou negligência, que agora experimentam o “outro lado”... Ora um 

atendimento ocorre explicitamente, ora as questões são tratadas numa penumbra, como 

quando as meninas conversaram com o investigador de plantão, que “falava, mas não 

falava”. Como ajudar a puxar, como dar espaço para que a expressão de cada ator social 

ocorra com o máximo de liberdade possível, respeitando o limite do trabalho e o limite que 

ele mesmo coloca? E tem a questão das duplas: o movimento dos plantonistas, que 

precisam perceber o momento de deixar apenas uma pessoa do grupo, ou intervir... E a 
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questão dos cidadãos, das pessoas que vêm à delegacia, com questões originadas em nosso 

cotidiano cheio de problemas que vão desde a infindável guerra urbana até a ausência 

absoluta de garantia das mínimas condições de vida.  

E no meio de tudo isso, o atendimento do Supervisor de Campo DP2, que traz à tona 

o outro lado da violência: uma policial que não consegue acreditar em mais nada, dês-

esperada, no sentido literal do termo... Que está diante de uma crise de toda uma vida, que 

precisará percorrer o longo caminho de reconstituir seu próprio universo e que não 

consegue confiar em mais ninguém, desconfia de todos e tem na corrupção – um dado bem 

concreto da realidade brasileira, da realidade da polícia, da realidade do mundo em que 

vivemos – um motivo absolutamente real para isso. Elementos psicológicos de um 

sofrimento tem aspectos individuais e familiares, mas que é político, é social, é 

institucional... Quer dizer, tem mesmo muitas dimensões. Num contexto no qual, a despeito 

de todos os problemas, ele não tem espaço para ser expresso. Por mais que ela queira, 

talvez tenha desaprendido a ser autora da própria dor, que agora lhe parece alheia em 

alguma medida, mesmo quando ela diz que a dor é dela. Todas essas dores estão agora 

entre nós, como testemunhas de seu desvelamento nos gestos, nas palavras e nas situações 

nas quais, lá na instituição, a cada plantão, elas se expressam. (Diário de Bordo, 

Supervisora DP, 13/04/2007). 

 
Já no segundo plantão psicológico realizado, a Supervisora de Campo DP1 havia 

abordado a Supervisora DP separadamente, discutindo sua preocupação em relação às 

atitudes da Plantonista DP1, que não conseguia se colocar disponível para os atores 

institucionais. A plantonista se isolava da equipe durante o plantão e a supervisora de 

campo encontrou-a em um banco do andar de cima da delegacia, sozinha, estudando para 

uma disciplina da faculdade. A Supervisora de Campo DP1 já havia tentado se aproximar 

da Plantonista DP1 no plantão e intervir em sua atitude, sem sucesso. A Supervisora de 

Campo DP1 aborda suas próprias dificuldades com a Supervisora DP, pois não conhecia a 

instituição e não possuía experiência em plantão psicológico, não se sentindo autorizada a 

abordar o assunto diretamente. Dessa forma, ela estava, também, insegura no modo de lidar 

com a situação. Além disso, a Plantonista DP2 havia comentado com a Supervisora de 

Campo DP1 seu mal-estar diante da atitude da colega: ela não conseguia ser continente e 

deixava a outra ainda mais paralisada.  
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Durante a discussão na Supervisão da Supervisão, surge a possibilidade de os 

supervisores de campo terem acesso aos diários de bordo, como um modo pertinente de os 

estagiários compartilharem suas experiências com a pessoa que representa a referência 

direta ao plantonista no campo. A questão do diálogo sobre a experiência na equipe é uma 

questão recorrente na práxis do plantão psicológico desenvolvido nas instituições e 

comunidades, já que o grupo passa a ser a referência do profissional em um trabalho que 

não conta com o aparato institucional dos lugares tradicionalmente reservados ao psicólogo, 

como o consultório e a clínica-escola. Desta maneira, a questão da construção de uma 

linguagem comum na equipe, que aparece nesta situação de início do projeto, é recorrente 

nos projetos desenvolvidos e novas estratégias são construídas a partir da supervisão de 

supervisão. No caso do distrito policial, discute-se a possibilidade de conversar 

primeiramente com os supervisores de campo e posteriormente com os plantonistas, para 

criar articulações a partir das quais os supervisores de campo se tornem referência para os 

plantonistas, tanto com o acesso à sua experiência relatada nos diários de bordo quanto na 

própria situação de campo. Buscando refletir sobre os modos possíveis de diálogo no grupo 

e formação da equipe, a Supervisora DP discute esta situação na Supervisão de Supervisão, 

conforme pode ser observado no trecho seguinte: 

SUPERVISORA APP: Uma questão que eu acho que pode ajudar num caso como 

esse, também, independente de uma conversa. Minha questão é a seguinte: e os diários de 

bordo? Quem recebe? É o supervisor de projeto? Supervisor de Campo pode ou não ter 

acesso aos diários de bordo dos seus plantonistas? 

SUPERVISORA DP: Eu acho que pode. 

SUPERVISORA MH: Eu acho que sim, por que não? 

SUPERVISORA APP: Eu acho que sim. O Supervisor de Campo precisa, também, ter 

acesso porque é outra forma de entrar em contato. Não precisa ser de todo mundo, dos 

dele. Cada um pega os seus, depois discute com você, está certo? Mas cada um pega os 

diários dos seus, porque é outra forma de conhecer, se não vai você ficar com esse 

conhecimento e a Supervisora de Campo DP1 não. Ou então, ela vai conhecer através do 

que você disser do seu... Eu acho, por exemplo, que a Supervisora de Campo DP1 tem que 

participar dessa conversa com a Plantonista DP1, não é uma conversa só sua. 
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SUPERVISOR HU: Mas eu acho que tem que conversar antes com a Supervisora de 

Campo DP1. 

SUPERVISORA APP: Exatamente, bater um papo antes com a Supervisora de 

Campo DP1. 

Este é um modo de articulação dos projetos presente em muitas supervisões de 

supervisão – uma questão que aparece em um projeto abre um modo de ação que pode ser 

adotado, adaptado ou discutido em outros projetos. Neste caso, uma possibilidade de 

diálogo pelo compartilhamento dos relatos de experiências dos estagiários entre eles é 

apresentada como meio para lidar com uma situação de desarticulação de um plantonista, e 

discutida como referência também para outras situações, podendo ou não fazer sentido em 

outros projetos. Ao mesmo tempo, a supervisora APP apresenta a proposta e solicita a 

reflexão dos outros supervisores, sobre possíveis alcances e limites do modo de atuação 

apresentado. Assim, a discussão passa a abranger não apenas o projeto discutido, mas um 

modo comum de ação em supervisão, funcionando como espaço clínico no qual o 

compartilhamento de experiências possibilita vias de aprendizagem para os supervisores.  

A questão da atuação dos plantonistas e da intervenção do supervisor de campo no 

momento do plantão é relacionada em seguida com outros aspectos da formação do grupo. 

A questão da formação do grupo faz sentido na medida em que pode auxiliar a reconhecer 

as relações presentes na equipe de trabalho, importantes como amparo clínico na situação 

de campo. Diversos aspectos entre os membros do grupo são apontadas enquanto elementos 

presentes na formação da equipe, embora não necessariamente problemáticos ou 

favoráveis: a questão da inexperiência no plantão em instituição dos supervisores de 

campo, o fato de alguns membros da equipe não se conhecerem e o fato de uma das 

plantonistas ser namorada do Supervisor de Campo DP2 e estar em seu grupo de plantão. 

São apontadas algumas possíveis influências destes aspectos no grupo e a partir daí, são 

abordadas possibilidades de discussão conjunta na supervisão para que os diferentes 

plantonistas compartilhem uma linguagem e uma sintonia de trabalho comum, permitindo 

que eles tenham um ao outro como referência no espaço de plantão. Neste sentido, emerge 

também a questão da necessidade de participação nas supervisões e envolvimento no 

trabalho, já que algumas ausências haviam ocorrido, e a pertinência de discutir o problema 
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em supervisão. Observa-se assim a conjunção da visão de vários aspectos de uma situação 

em questão, configurando um modo de compreensão e ação comum.  

Como no caso do acesso dos diários de bordo aos supervisores de campo, a divisão 

das responsabilidades também transcende o projeto discutido e passa a ser um tema para ser 

pensado de diferentes formas em cada projeto, na discussão sobre a organização de uma 

equipe de plantão. Esta maneira de entrecruzar os olhares de diversos supervisores acaba 

por permitir a discussão de uma questão pertinente a um projeto, como a formação do 

grupo e a responsabilidade para com o trabalho, que também toca temas de outros projetos. 

Assim, a discussão transita entre a experiência de cada projeto e o olhar clínico para a 

questão em reflexão, permitindo que uma situação construa referências para todos os 

supervisores. Na especificidade de um trabalho que tem como referencial o campo e não 

um enquadre tradicional, a ação que se dá no contexto social está escorada em uma equipe 

e, portanto, torna-se fundamental o modo como esta se organiza. Assim, a necessidade de 

discutir a articulação do grupo emerge como dimensão importante a todos os supervisores, 

como aponta a Supervisora APP para a Supervisora DP: 

SUPERVISORA APP: Porque eu acho que você vai precisar chegar e falar. E outra 

coisa, eu acho que, exatamente por isso, o supervisor de campo também tem que ficar 

responsável pelo diário de bordo. A pressão e a cobrança não ficam só suas, ele também 

tem que trazer porque ele vai precisar. Então é uma coisa dividida. Isso agora é um tema, 

é uma questão que dá para você levar para o grupo e trabalhar o grupo com relação ao 

compromisso. Compromisso de diário de bordo está implicando compromisso com o que 

estou fazendo lá; está implicando compromisso que tenho de olhar para o outro que está 

comigo; enfim, compromisso de como estou nessa coisa... 

A partir da questão da coesão do grupo, a Supervisora DP retoma uma situação 

concreta acontecida em plantão. Um policial se aproxima da Plantonista DP5 e do 

Supervisor de Campo DP2, sondando o espaço e posteriormente abordando algumas 

experiências. O Supervisor de Campo DP2, estando numa função de referência aos 

plantonistas, deveria ficar disponível para a estagiária, mas deixar que ela conduzisse o 

atendimento. No entanto, sua referência de atuação era a clínica-escola na qual atendia em 
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plantão, acabou ele mesmo por atender o policial. A Supervisora DP aborda a situação, 

discutindo que o Supervisor de Campo DP2 utilizou as referências que possuía e também 

sentia necessidade de se familiarizar com a situação, mas que era necessário retomar com 

ele a questão do seu lugar como supervisor de campo. 

SUPERVISORA DP: (...) assim... ele pegou...veio o plantão para ele, um policial que 

o procurou...(...) No momento tudo bem, ele precisava estar se sentindo lá... Tem tudo a ver 

com a ansiedade dele, mas, de acabar tomando o plantão para ele... e ficar... 

SUPERVISORA APP: Ao invés de pegar os estagiários... 

SUPERVISORA DP: Talvez dê para lidar com isso pelos diários.  

Retoma-se neste diálogo a utilização dos diários de bordo como instrumentos para 

articular as experiências. Neste momento, a Supervisora DP se apropria da estratégia, 

sugerida na situação anterior, de utilizar as experiências trazidas nos diários de bordo para 

discutir questões que apareceram em plantão junto ao plantonista e ao supervisor de campo. 

Ela agora a utiliza em outra situação, para discutir o lugar do Supervisor de Campo DP2 

enquanto disponível aos plantonistas – novamente, uma situação clínica serve como 

referência e transita para outras experiências do grupo. A Supervisora DP ressignifica a 

discussão sobre um instrumento de trabalho – o diário de bordo – abordando-o como meio 

para discutir o modo como cada participante situa-se em relação ao grupo, questão trazida 

pelo Supervisor de Campo DP2 em sua dificuldade de compreender o papel da supervisão 

de campo. Dessa forma, mostra-se no relato da Supervisora DP um movimento de 

elaboração da situação de supervisão que se dá no momento mesmo em que esta é relatada. 

Através dessas conexões, a discussão em Supervisão de Supervisão auxilia a formação de 

uma linguagem e um sentido compartilhado entre os supervisores para o trabalho.  

Segue-se uma discussão sobre horários e sobre qual seria a melhor oportunidade para 

discutir o projeto com os supervisores de campo e posteriormente com o grupo. Fica 

acordado que o assunto seria abordado com os supervisores de campo naquele mesmo dia, 

antes das aulas teóricas do curso de especialização do próprio LEFE-IPUSP, que os 

supervisores de campo haviam iniciado juntamente com o plantão psicológico no distrito 

policial. Após esta discussão, a supervisão do projeto abordaria os diários de bordo, a 
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participação no trabalho, o modo como os plantonistas estariam se sentindo enquanto grupo 

e como percebiam seu desenrolar enquanto equipe de plantão, bem como a supervisão dos 

atendimentos. Posteriormente, seria abordada a necessidade de os supervisores de campo 

também lerem os diários de bordo de sua equipe. Assim, a discussão em supervisão de 

supervisão passa das reflexões teóricas a uma elaboração direta de norteadores para uma 

ação junto ao grupo, que permitiria clarear uma disposição possível da situação em diversos 

níveis, compreendendo o papel da supervisão de campo junto aos plantonistas e permitindo 

construir diferentes níveis de diálogo. 

O grupo começa então a discutir como havia sido a supervisão de maneira geral.  

SUPERVISOR HU: Não tinha ninguém lá, na supervisão não tinha ninguém? 

SUPERVISORA DP: Só não tinha os dois supervisores de campo e a namorada do 

Supervisor de Campo DP2, Plantonista DP6. Tinha a Plantonista DP2, a Plantonista DP3, 

a Plantonista DP1, a Plantonista DP4 e a Plantonista DP5, que são muito legais. Foi uma 

supervisão legal, teve vários atendimentos, na verdade. Teve um que foi da Plantonista 

DP5 com o Supervisor de Campo DP2, aí a Plantonista DP5 trouxe... Ela falou de como 

era difícil essa posição do psicólogo... Teve esse atendimento da Plantonista DP2; tinha 

acontecido o tal do grupo das prostitutas 

 [Diversas prostitutas haviam sido levadas pela polícia militar ao distrito policial e os 

plantonistas fizeram um atendimento em grupo com elas, a partir da demanda conjunta dos 

policiais e do grupo]  

... tem um senhorzinho que é investigador e está circulando de um para o outro, o 

senhor I... E assim, a partir dos atendimentos, teve a supervisão dos atendimentos e teve 

algumas questões que discutimos em relação a isso, sobre estar em plantão. A Plantonista 

DP5 trouxe essa questão de estar dentro da instituição, de estar aqui que é diferente, o que 

é uma intervenção. A questão que a gente discute de clínica ampliada... A questão que nós 

mesmos discutimos, do plantão na instituição como espaço de desalojamento... Enfim, a 

supervisão rolou e teve muita coisa que foi bacana. Eu estou fazendo os meus diários. Eu 

senti, na verdade, a Plantonista DP4 e a Plantonista DP5 mais à vontade do que nas 

outras supervisões, nas anteriores. 
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A supervisora também apresenta estas questões em seu diário de bordo: 

Discutimos muito a questão do limiar entre o espaço que a pessoa dá ou não, em 

plantão, quando vem falar com o plantonista. A Plantonista DP5 levantou a questão de uma 

“conversa-atendimento” que fez com o Supervisor de Campo DP2, e que ficou com a 

sensação que não falou o que gostaria, mas depois acabou chegando à conclusão de que 

falou sim, mas ficou com certas ressalvas, pelo menos no começo. Às vezes talvez para a 

pessoa atendida até que está tudo bem, mas os plantonistas ficam com medo de expô-la. Mas 

no caso de um atendimento da [feito pela] Plantonista DP4, a exposição era também um jeito 

de não ser atendida, já que a cliente falava muito para não ouvir a plantonista... Qual a 

possibilidade, então, de marcar isso no próprio atendimento? De usar isso, que talvez fosse o 

mais importante daquilo que a mulher estava trazendo? E o incômodo da situação ficou com 

ela. [Eu] Trouxe então a questão da percepção deles mesmos, e um ao outro, no plantão. 

Mas achei que ficou meio distante sem os supervisores de campo lá pra discutir isso.  

Com a questão da Plantonista DP1, [que havia se isolado no plantão anterior] deu pra 

perceber uma coisa complicada, eu senti meio como as pacientes do hospital [psiquiátrico 

em que trabalhava] quando dizem “estou ótima, estou dormindo, não estou ouvindo vozes...”. 

Uma coisa normativa, com uma dificuldade de trazer uma análise. Mas não deu pra ir muito 

longe, porque ficou uma coisa só em cima dela, e a discussão acabou indo pra outro rumo, o 

da naturalização de certas posturas, que a Plantonista DP1 trouxe pra falar do atendimento 

dela. De qualquer forma, no final deu pra ela ficar com uma coisa, de não sentir “normal” o 

repórter que veio falar com ela, com uma postura teatralizada, sem se dar conta do que 

estava falando sobre sua vida. Bom, isso queria dizer alguma coisa, e deu pra discutir, 

inclusive pra outras pessoas trazerem suas sensações. A Plantonista DP3 e a Plantonista D2 

não trouxeram nada sobre o incômodo do plantão... [que sentiram pelo isolamento da 

plantonista DP1] 

... preferiram ficar com a “parte boa” dos atendimentos: um grupo com as prostitutas, que 

se formou meio que “naturalmente”, num movimento de todo mundo, um senhor que vai se 

aposentar da polícia, investigador, que está circulando e verborragindo em todo mundo, a 

escrivã com um pedido de avaliação psicológica de uma menininha. Acho que um pouco 

dessa postura teve a ver com [uma visão de] não deixar [o isolamento da plantonista DP1] 

“atrapalhar” a formação delas, ficar algo mais “eu vou cuidar do trabalho que eu fiz”. 

Eu me senti meio esquisita de saber que tinha mais coisas acontecendo, estar numa 

função de intervir e não poder por que as pessoas faltaram ou não falaram. Mas eles 

trouxeram muitas coisas importantes, questionando qual é o espaço de plantão quando o 
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atendimento pode acontecer em qualquer lugar, como perceber a demanda, como lidar com 

a instituição, como é diferente atender na delegacia e na clínica-escola... (Diário de Bordo, 

14/03/2007) 

A supervisão do projeto relatada em Supervisão de Supervisão apresenta, por um 

lado, algumas questões recorrentes no tocante à discussão dos projetos de atenção 

psicológica em contextos sociais, como um todo. Dessa maneira, o relato da experiência no 

campo que a Supervisora DP apresenta traz à tona questões teóricas – o plantão em 

instituição como espaço de desalojamento, o significado da ampliação da ação clínica 

quando ocorre em contextos sociais, os limites e as possibilidades desta prática, etc. Estas 

questões passam a ser discutidas num âmbito mais amplo, do qual participam experiências 

de outros projetos e certas diretrizes podem ser construídas, como as reflexões sobre o 

espaço de plantão, sobre o papel dos diários de bordo, sobre ao lugar da supervisão de 

campo, etc. Por outro lado, desvela a dimensão prático-teórica da Supervisão de 

Supervisão, na qual a experiência ocorrida e discutida nas supervisões pode se apresentar 

como matéria-prima para a reflexão e as formulações teóricas sobre o trabalho. Assim 

questões são também discutidas em diversos momentos em Supervisão de Supervisão, 

formulando alguns eixos norteadores da prática clínica desenvolvida nas instituições, que 

abordam, por exemplo, a dimensão política, as articulações teóricas possíveis, o modo de 

compreender a inserção na instituição, etc. 

 

Cena 2: O desenvolvimento da supervisão como espaço clínico  

Após a supervisão de supervisão relatada na Cena 1, a Supervisora DP discute no 

mesmo dia o andamento do trabalho com os supervisores de campo, apontando a 

necessidade de ler os diários de bordo e combinando com a Supervisora de Campo DP2 de 

conversar com a Plantonista DP1, que não havia conseguido estar disponível no plantão. 

Acontece uma discussão entre as três, em que a Supervisora DP aponta alguns aspectos do 

diário de bordo dela, abordando suas dificuldades, perguntando como foi estar no distrito 

policial e discutindo sua compreensão do trabalho. Seguem-se algumas passagens referidas 

no diálogo entre a supervisora DP, a supervisora de campo DP1 e a plantonista DP: 
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Foi difícil buscar um lugar para mim de agente de acolhimento nesta conversa do 

grupo como um todo, com ela. Porém devo considerar que era uma situação peculiar, 

sendo aquela a primeira vez que eu estava ali na DP, buscando aquele lugar. (Diário de 

Bordo, plantonista DP1, 06/03/2007) 

Tive vontade de falar várias vezes, mas a timidez me impedia, tanto perante às duas 

pessoas da delegacia, quanto às pessoas do nosso próprio grupo. Percebi que para mim 

seria difícil começar a construir um “lugar” de estagiária lá dentro se fosse estar sempre 

inserida em grupo como um todo. Mas fiquei tranqüila pois sabia que aquela situação não 

seria  permanente, ou melhor, eu sabia durante os plantões a gente às vezes estaria junto e 

às vezes não. (Diário de Bordo, plantonista DP1, 06/03/2007). 

Naquela tarde entrei no prédio da DP lembrando de uma cena do meu passado, 

recente. [a plantonista relata o enterro de um policial que conhecida, que havia sido 

assassinado] (Diário de Bordo, plantonista DP1, 13/03/2007). 

A pergunta que fiz sobre “Como agir no plantão” foi respondida, e desta resposta 

compreendi que não havia um modelo, mas uma intenção de estudar o objeto de pesquisa, 

que era tanto o sofrimento humano em situação de crise quanto as contradições e perda de 

sentido do trabalho prestado pela instituição (a DP). Entendi que este “agir” como 

estagiário de psicologia em plantão era algo parecido com realizar uma “cartografia”, 

onde buscar-se-ia, a partir da própria experiência adquirida nos plantões, alternativas de 

acolhimento  ao sofrimento humano em situação de crise citado [a questão do acolhimento 

fora discutida na supervisão] e à perda de sentido da instituição no cumprimento de sua 

função social por uma experiência (de acolhimento), também citado [a possibilidade de 

possibilitar melhorias no atendimento à população por meio do plantão psicológico também 

havia sido discutida na supervisão]. (Diário de Bordo, plantonista DP1, 13/03/2007). 

A plantonista conta que se assustou um pouco com a situação de plantão. Não estava 

conseguindo se concentrar muito, pois teria prova e estava preocupada. A Supervisora de 

Campo DP1 aponta, então, que percebeu a plantonista distante, comentando uma situação 

em que a plantonista abriu um livro para ler, no segundo andar da delegacia, em que 

ficavam as chefias em seus gabinetes e onde seria mais difícil de as pessoas eventualmente 

a procurarem.   

A Supervisora DP aborda com a supervisora de campo e a plantonista, a necessidade 

de este tipo de informação constar nos diários de bordo, pois estes não seriam apenas o 

relato dos atendimentos, mas também das impressões e dificuldades no trabalho. Neste 
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ponto, ressalta positivamente o fato de a plantonista DP1 abordar suas impressões nos 

diários de bordo e aponta os aspectos que devem ser observados na escrita e na leitura 

destes. Ao mesmo tempo, esclarece os comentários que fez e solicita para a plantonista que, 

nos momentos que se sentir pouco à vontade, procure a Supervisora de Campo DP1. Este 

arranjo é também combinado entre elas, e a plantonista DP1 acaba relatando para as 

supervisoras que sentia dificuldade de trabalhar em grupo e que usualmente realizava suas 

atividades sozinha. Na supervisão do grupo, a supervisora busca criar um espaço para que 

os plantonistas possam falar das dificuldades de relação entre si, das dúvidas e das 

angústias na instituição. Diversas questões surgem na discussão do grupo, como é relatado 

em um trecho do diário de bordo da supervisora:  

Achei também que tiveram coisas muito interessantes na supervisão, a discussão de 

um olhar amplo sobre o plantão, a questão de que o lugar do plantão é o plantonista, a 

questão das possibilidades de ação em cima do que me trazem ou do que eu percebo. Deu 

pra discutir um pouco da insegurança do grupo, uma sensação meio de que se o plantonista 

“intervir”, vai “perder” aquela pessoa, que ela vai se sentir atacada e não voltar, 

principalmente com os funcionários da delegacia. As possibilidades de intervir pelas 

brechas, a questão de que a própria presença é intervenção, a necessidade de circunscrever 

o espaço e o lugar do psicólogo para si mesmos, antes das possíveis maneiras como as 

pessoas vão lidar com a imagem que possuem da psicologia. Questões que têm a ver com se 

sentir à vontade no lugar de plantão. Acho que foi isso o que mais ressaltou, na verdade, 

tanto na questão da formação do grupo quanto no estar lá, num espaço novo e 

completamente inesperado, mesmo pra quem já fazia plantão. O “estar lá” não é algo de um 

ambiente em que as questões aparecem tão explicitamente, quanto a FEBEM, em que os 

meninos procuram diretamente, mas também paira no ar a ameaça e o medo, ou o 

departamento jurídico, com o desamparo dos moradores de rua [que frequentemente 

procuram a instituição jurídica com pedidos de intervenção por justiça, muitas vezes 

manifestando delírios], ou a PM, com a normatização às últimas conseqüências. As 

características de cuidado e violência estão muito misturadas, gerando uma ambigüidade 

capaz de fazer modos de naturalização e coisificação completamente diferentes aparecerem 

juntas: a da violência, a da norma, a do cuidador. Ao mesmo tempo, a característica de um 

serviço de plantão faz aquele espaço ser por essência o lugar do inesperado. Assim, a 

cartografia, as possibilidades de leitura institucional são sempre de alguma forma precárias, 
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balizas muito pouco seguras. Um projeto em formação, cuja referência é a flexibilidade, 

sendo realizado por um grupo em formação no contexto de uma instituição ambígua com um 

trabalho mutante, mas ao mesmo tempo bastante rígida. (Diário de Bordo, Supervisora DP, 

21/03/07).  

Quando eu trouxe a delegacia para a segunda supervisão de supervisão, já estava 

mais claro também para mim que o principal era as coisas ficarem claras no grupo. Pelo 

tipo de questões que estavam aparecendo (a Plantonista DP1 com dificuldades de estar 

disponível no plantão, a Supervisora de Campo DP1 vir falar da Plantonista DP1 no 

plantão, a Plantonista DP3 ficar irritada com a situação, não conseguir ser continente com a 

colega e ir falar para a Supervisora de Campo DP1, o Supervisor de Campo DP2 na 

supervisão de campo, mais atendendo do que disponível aos plantonistas e supervisionando 

a namorada), tudo isso configurava uma rede de relações que era um prato cheio para não-

ditos, mal-ditos e inter-ditos. E fica difícil trabalhar no diálogo com o outro se o diálogo 

entre o grupo não estiver funcionando, por isso essas situações precisavam ser discutidas. 

Ao mesmo tempo, eu percebi a Plantonista DP1 como precisando de ajuda, com os 

problemas dela, meio deslocada no plantão, com uma dificuldade de entrar em contato, mas 

também se trazendo, falando dos seus afetos, se expondo e se propondo. (Diário de Bordo, 

Supervisora DP, 28/04/07). 

Acabamos conversando muito sobre os modos de conversar e deixar claro as coisas, 

articulando o grupo, e acabei destacando a importância de conseguir ter o grupo presente, 

em contato, na supervisão (...)  Foi muito interessante depois, quando eu fiquei sabendo que 

os próprios supervisores de campo pediram para adiar o encontro [encontro de supervisores 

de campo que seria marcado pelo LEFE no horário da supervisão e faria com que eles 

faltassem]. Eles também estavam sentindo falta de se articular no grupo. (Diário de Bordo, 

Supervisora DP, 21/03/07). 

A Supervisora DP traz então estas e outras questões para debater em Supervisão de 

Supervisão, relatando que o próprio grupo sentia necessidade de estar mais articulado. 

Embora essa questão houvesse sido apontada principalmente em relação à plantonista DP1 

e ao supervisor de campo DP2, ela emerge no grupo também através de outros integrantes, 

como a plantonista DP5, que havia faltado ao plantão devido à morte do avô.  
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SUPERVISORA DP: Primeiro apareceu esta questão porque era uma coisa que a gente já 

tinha conversado, um pouco, no atendimento da Plantonista DP2 de “como vocês estão se 

observando”, aí eu levantei a questão de como estava o grupo, aí a Plantonista DP5 virou 

e falou que para ela estava sendo difícil porque seu avô morreu, ela não pôde ir, a família 

ainda pediu que ela fosse à missa de sétimo dia, aí ela chegou atrasada no plantão, então, 

ela falando da angústia dela, de sentir que todo mundo está inteirado no trabalho e ela 

não, por ela ter tido, realmente, uma participação menor por conta dessas coisas. E aí a 

gente conversou um pouco disso e foi bacana, porque a Plantonista DP1 trouxe também. 

SUPERVISORA APP: Humm, espontâneo? 

SUPERVISORA DP: É, da dificuldade dela e tal. E aí a gente conversou um pouco disso e 

eu perguntei, também, para Plantonista DP3 e para a Plantonista DP2: “e vocês sentem 

isso? “A Plantonista DP3, eu acho, que falou [para a plantonista DP1] “Ah, eu sinto 

porque você vai lá para cima e tal” [a estagiária havia ido para o segundo andar da 

delegacia e isolara-se do grupo, conforme mencionado anteriormente], “e nessa hora não 

dá para atuar, não dá para dizer escuta eu vou com você, ou, fica aqui com a gente, né?” 

E então foi uma coisa que ficou difundida e clareou. E junto com isso eu perguntei para a 

Plantonista DP6 da questão do namoro e tal, e ela falou: “Olha, para mim isso não é uma 

questão”. Então vamos deixar que o tema apareça se for o caso... E aí, a gente falou mais 

dessa coisa de “como é você se sentir de fora”, porque acabou aparecendo nos dois 

grupos de formas diferentes e tudo o mais. 

SUPERVISORA MH: Ela [a plantonista DP1] se colocou a respeito daquele assunto do 

grupo, de como é trabalhar em grupo e etc.?  

SUPERVISORA DP: Não, mas ela colocou, também, dela ficar mais sozinha... 

SUPERVISORA APP: Você estava falando da Plantonista DP1, que resolveu falar? 

SUPERVISORA DP: Ela falou um pouco dela também. Eu tinha começado já a supervisão 

dizendo para todo mundo que os supervisores de campo iam, também, ler os diários deles e 

tal. Disse para ela que eu tinha lido o diário dela e tudo o mais. Que eu tinha anotado 

algumas coisas no sentido de conversar mesmo. Quando ela falou, falou mesmo da 

dificuldade dela de estar com as pessoas, mas agora ela estava percebendo mais o quanto 

era importante, o quanto ela se sente, às vezes, desprotegida... Espera aí, mas o grupo esta 
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aí exatamente para proteger, mas será que isso está sendo mostrado também, né? No 

sentido de cada um poder ter um acolhimento com o outro...E aí no final eu acabei 

conversando um pouco com ela. 

  Neste trecho, observa-se que o desdobramento da questão do comprometimento e da 

articulação do grupo, discutida na Supervisão de Supervisão anterior, ocorre de modo que, 

embora o debate houvesse subsidiado as ações e o direcionamento clínico da supervisão do 

projeto, tais direcionamentos não se mostram atrelados ao que foi aludido, mantendo uma 

abertura para que o grupo supervisionado lide de modo próprio e se reconheça nas questões 

que emergem em sua experiência e naquilo que é trazido pela supervisora. A Supervisão de 

Supervisão apontou e clareou significações que emergiram no grupo, mas estas questões 

foram abordadas na supervisão do projeto a partir de um percurso próprio, no qual a equipe 

de plantonistas constrói seus próprios significados. A questão da dificuldade de a 

Plantonista DP1 se colocar disponível no plantão havia sido abordada na supervisão de 

supervisão anterior e posteriormente discutida entre a plantonista, a Supervisora de Campo 

DP1 e a Supervisora DP. Na supervisão do projeto, esta questão acaba não se mostrando 

isolada, mas articulada à constituição do grupo como um todo, também mencionada na 

supervisão de supervisão anterior.  

  Assim, dois temas que haviam se apresentado separadamente na supervisão de 

supervisão acabam se relacionando no momento da supervisão do projeto e as ideias 

apresentadas em supervisão de supervisão, embora orientem um direcionamento do 

trabalho e sirvam de matéria-prima para a reflexão ocorrida na supervisão de projeto 

seguinte, não determinam um único modo de olhar, apenas abrem o espaço clínico para a 

fala que a partir de então surge entre os participantes do projeto.  A articulação do grupo de 

supervisão de supervisão, neste sentido, se apresenta como um espaço de diálogo e 

interpretação das ações, e não como um espaço diretivo, caráter que não pretende ter. 

Novamente, mostra-se um desdobramento na supervisão do projeto que, embora ocorra a 

partir de uma reflexão da supervisão de supervisão, configura-se de maneira própria no 

contexto específico do projeto. A supervisão de supervisão atua, então, de modo clínico: 

abre possibilidades de reflexão e ressignificação que não dirigem a ação, mas configuram 
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perspectivas por meio das quais os sujeitos vão construir novos modos de perceber a si 

mesmos e sua experiência.   

A partir da fala surgida no grupo e dos comentários sobre o trabalho que a plantonista 

DP1 escreveu em seu diário de bordo, a supervisora DP percebe dificuldades pessoais que 

não poderiam ser abordadas no grupo. Assim, a supervisora DP conversa com a plantonista 

DP1 após a supervisão, perguntando sobre sua dificuldade de se mostrar disponível para os 

atendimentos. Neste diálogo, a plantonista DP1 acaba abordando diversas dificuldades 

pessoais, que ela mesma percebia que intervinham em sua atuação. A Plantonista DP1 

contara para a supervisora DP diversos fatos ocorridos em sua família, sua vida e seu 

casamento em que se sentiu sem espaço, excluída e agredida pelas pessoas à sua volta. 

Além disso, a Plantonista DP1 havia abordado sua relação com o curso de psicologia, 

também discutida na supervisão de supervisão. A partir desta narrativa, a Supervisora DP 

havia sugerido para a Plantonista DP1 a necessidade de fazer psicoterapia e aborda o 

ocorrido na supervisão de supervisão: 

SUPERVISORA DP: (...) Eu senti também, que para ela, ela já tinha ido no limite que ela 

podia, mas que ela precisava, já que ela abriu, estava no diário, precisava ser cuidada. E 

aí ela ficou um pouco mais, todo mundo teve aula, ela não teve porque vai de quinta. E ela 

falou, inclusive já havia falado até em supervisão, que é a história da vida dela, onde 

aprendeu a não contar com ninguém e tudo o mais. Quando conversei com ela, ela 

começou a falar disso, de que para ela era muito difícil estar com alguém; mas aí, quando 

ela foi contando do plantão, ela também acabou falando de momentos que para ela estava 

difícil ficar sozinha, então o livro que ela lia no plantão na verdade era isso. 

 Os supervisores perguntam a respeito e ela supervisora DP relata que a Plantonista 

DP1 buscou auxílio psicológico uma vez, porém aconteceu uma situação em que o 

psicólogo a excluiu do grupo. Segundo a plantonista: “Eu tinha um atendimento em grupo, 

mas tínhamos consultas individuais, e aí ele virou pra mim e disse: é melhor eu conversar 

sozinho com você, porque você é uma pessoa muito difícil e não estou conseguindo te 

entender direito”. A Supervisora DP relata então a forma como trabalhou esta questão em 

supervisão: 
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SUPERVISORA DP: Eu falei, pois é, mas você está conseguindo estar aqui comigo agora e 

falar disso. Enfim, eu falei que se for o caso a gente pode cuidar disso, com uma pessoa 

que tenha referência e a gente saiba que vai cuidar de você direito, e você não precisa 

pensar nisso como fazer uma terapia para o resto da vida, faça um plantão e veja como 

você, também, se sente. E aí ela virou pra mim e disse: “você não vai me expulsar do 

trabalho?”. Imagina! (...) Mas foi bacana, ela deu abertura e eu falei: se você puder 

confiar em mim eu vou confiar em você; você se cuida e a gente continua tentando 

trabalhar junto. Foi bacana, achei que deu uma aliviada. 

SUPERVISORA APP: Para todos, né? 

SUPERVISORA DP: Exatamente, das coisas poderem emergir, aparecerem e não ficar na 

questão de que está acontecendo um problema e não vamos falar disso. Aí, conversei 

depois com a Supervisora de Campo DP1, falei da conversa que tive com ela, um pouco, 

pra gente ler o diário juntas, pensar juntas e tudo o mais; agora, a gente vai devolver o 

diário dela para ela. A única outra que também fez um diário foi a Plantonista DP6. Bom, 

mas enfim, conversamos, depois eu fui conversar com o Supervisor de Campo DP2, 

dizendo como tinha ficado, porque vocês iriam ter supervisão de campo, etc e tal; saber o 

que aconteceu que ele não foi; na verdade tanto ele como a Plantonista DP6 que não 

foram tinham pedido para outro aluno avisar, aí eu disse que quando for assim, me avisem 

por e-mail, por telefone. Aí a gente começou a conversar dessa coisa de o Supervisor de 

Campo DP2 supervisionar a Plantonista DP6, que é sua namorado... Então ele virou e 

falou: “eu não tenho problemas com isso, mas não sei direito o que é ser Supervisor de 

Campo”, aí conversamos mais sobre o que era a supervisão de campo. 

Na fala dos supervisores, observa-se que o esclarecimento das questões que 

emergiram no trabalho não tange apenas à plantonista DP1, mas é percebido como a 

construção de um espaço clínico no qual as questões podem ser narradas e refletidas, 

criando uma condição necessária para o trabalho clínico em instituições. Como grupo de 

discussão, o espaço de Supervisão de Supervisão serviu como referência, mas não norteou 

de modo diretivo o manejo clínico. Ao longo da ação, emergiram outras possibilidades de 

ação clínica, oriundas da própria atitude da equipe na supervisão do projeto. Assim, a ação 

clínica com a plantonista se desdobra em uma escuta clínica da supervisora para com ela e a 
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discussão com o Supervisor de Campo transita das relações do grupo para a própria questão 

da supervisão de campo em sua dimensão interventiva.  

Nesse sentido, a Supervisão de Supervisão se apresenta como espaço clínico: sua 

especificidade é o clareamento das questões e situações envolvidas na prática clínica e em 

sua inserção nos contextos sociais, cujos desdobramentos só poderão se constituir na 

própria práxis, já que, como ações clínicas, estes se fazem nas relações com outros. Ao 

mesmo tempo, a Supervisão de Supervisão apresenta uma dimensão pedagógica para os 

próprios supervisores, na medida em que, enquanto espaço reflexivo e de designação da 

ação clínica, permite clarear e nomear a prática constituindo um saber-fazer. 

A mesma dinâmica pela qual a supervisão de supervisão cria um espaço reflexivo, 

mas não direciona concretamente a ação, pode ser observada com relação à situação de 

namoro dos membros da equipe, discutida em outros momentos: como o fato não havia 

aparecido como questão aos membros, a supervisora comenta ser melhor deixá-lo emergir 

naturalmente, se for o caso. Embora se discuta em seguida a questão da supervisão de 

campo no caso de um envolvimento amoroso entre os plantonistas, já que esta situação já 

havia acontecido em outros projetos e a situação remete experiências anteriores, que 

passam a ser discutidas em supervisão de supervisão, surgem diversos modos de olhar a 

questão, e esta aparece em dimensões diferentes no transcorrer das situações citadas. 

Assim, não é fechado em um direcionamento único, mas a questão permanece aberta, com 

diferentes posicionamentos entre os supervisores.  

Assim, a questão não é colocada especificamente para o grupo de supervisão que 

realizava o plantão no distrito policial, mas de maneira geral, como uma faceta das relações 

pessoais no trabalho psicológico em instituições. O tema dos relacionamentos pessoais no 

grupo permanece como um foco de atenção e reflexão entre os membros, permitindo 

elaborar, a cada discussão, aspectos relativos a ele. Ao mesmo tempo, outra questão é 

abordada a partir da situação de relacionamento amoroso entre os plantonistas: o fato de 

este tema ter sido levantado em supervisão antes de ter se apresentado como problema ou 

questão na experiência do trabalho. Novamente, o tema é discutido e diversos aspectos 

aparecem como importantes em relação à situação: a necessidade de um reconhecimento da 

experiência antes de discutir um aspecto da equipe, o fato de o tema ter sido aventado, mas 
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como questão e não como impeditivo ou desqualificação do trabalho, a influência do modo 

de organização da instituição sobre o comportamento da equipe de trabalho e a necessidade 

de respeito a limites institucionais diversos, como o cuidado que era necessário com o 

vestuário nas visitas à instituição para menores infratores. 

A Supervisora DP retoma retomou o fato de o namoro ter sido levantado, mas nada 

ter sido concluído a respeito, pois a discussão havia permanecido na experiência que 

emergiu da prática: a questão do lugar do supervisor de campo. Inicia-se a discussão sobre 

a dificuldade de o Supervisor de Campo DP2 compreender sua função, que acabara se 

tornando o foco do diálogo com ele na supervisão do projeto. A supervisora DP relata que 

essa discussão tocou em duas dimensões da supervisão de campo: o acolhimento clínico ao 

plantonista e a atuação como referência e coordenação nas visitas à instituição. Assim, o 

supervisor de campo atentava para os atendimentos ao longo do plantão e funcionava como 

referência para os plantonistas em caso de necessidade, mas também era responsável por 

direcionar o projeto no campo: negociar a organização do serviço com a instituição e 

perceber momentos em que não era possível o funcionamento do serviço (seja por situações 

de perigo, seja pela necessidade de discussão de fatos ocorridos com a instituição, seja por 

outros motivos).  

Ao abordar estas dimensões da supervisão de campo, a Supervisora DP relata que o 

supervisor de campo DP2 não se reconhecera neste papel e não concordara com a idéia, 

mas que a participação deste supervisor em aulas da pós-graduação em que o tema foi 

discutido permitiu que ele compreendesse este modo de atuação. Na ocasião, havia sido 

lido um texto de Boaventura Souza Santos, em que este discutia a crise nas universidades e 

propunha a criação de comunidades interpretativas para uma reorientação das atividades 

universitárias. Discutiu-se então a função da supervisão de supervisão como comunidade 

interpretativa dos projetos de pesquisa interventiva em instituições e, ao mesmo tempo, o 

lugar dos diferentes agentes das equipes interventivas, referindo aos supervisores um papel 

mais voltado à reflexão e aos supervisores de campo um papel mais voltado à 

administração do projeto31. Esta discussão é abordada em supervisão de supervisão: 

                                                 
31 O trecho discutido é o que se segue “A universidade não poderá promover a criação de comunidades 
interpretativas na sociedade se não as souber criar no seu interior (...). A universidade só resolverá a sua 
crise institucional na medida em que for uma anarquia organizada, feita de hierarquias suaves e nunca 
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SUPERVISORA DP: Porque, aí na aula da pós, a gente acabou conversando sobre o texto 

do Boaventura Santos e ele discute uma hora, lá, a coisa das comunidades interpretativas e 

da coisa de onde entra a experiência, onde entra a coisa da administração [a supervisora 

DP cita o mesmo trecho apresentado na nota de rodapé N]... A SUPERVISORA APP, na 

aula, fez uma articulação disso com supervisão e supervisão de campo. E entrou 

justamente no ponto que eu acabei discutindo com o Supervisor de Campo DP2. 

SUPERVISORA APP: Acho que a gente também está clareando mais isso agora, depois 

das discussões aqui. 

Neste diálogo, a afirmação da supervisora APP expressa claramente o espaço de 

supervisão de supervisão enquanto lugar de articulação teórico-prática, trazendo a reflexão 

teórica como uma das dimensões que este espaço abarca e, simultaneamente, seus 

desdobramentos no tocante à formação dos participantes do projeto, já que tais reflexões 

são levadas aos espaços de formação. 

SUPERVISORA DP: Mas acho que não foi à toa: aquele texto fala da necessidade da 

universidade estar inserida na sociedade. Eu tinha discutido com o Supervisor de Campo 

DP2 que a supervisão de campo tem às vezes um papel de coordenação lá, porque ela 

existe exatamente porque eles vão ao campo, não é uma coisa fechada na clínica ou no 

consultório. É uma referência para quem começa a trabalhar num contexto de ampliação 

do espaço clínico. 

SUPERVISORA APP: É por isso que eu quero discutir mais clínica ampliada. Tem a ver 

com o que a gente faz. Pode ser um tema para os seminários que o Supervisor HU2 propôs. 

Tem um alcance que não é só no pessoal. 

SUPERVISORA AI: É, mas que a gente ainda não sabe qual é também, porque não acho 

que a nossa intervenção tem a capacidade de mudar a instituição completamente, ou tanto 

quanto a gente gostaria, talvez. 

A questão da atuação em contextos institucionais e comunitários como uma 

“ampliação” do espaço clínico já fora discutida diversas vezes em supervisão de supervisão 

                                                                                                                                                     
sobrepostas. Por exemplo, se os mais jovens, por falta de experiência, não podem dominar as hierarquias 
científicas, devem poder, por seu dinamismo, dominar as hierarquias administrativas.” (SANTOS, 1996, p. 
225). 
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e em outros espaços (Braga, Nunes & Morato, 2002) assim como o papel da supervisão de 

campo. Na articulação entre estes dois temas apresentada neste trecho, discute-se que a 

ampliação da clínica para contextos não tradicionais necessita de outro tipo de referência 

teórica para a formação. Se as orientações a um estagiário são dadas na clínica-escola pelos 

procedimentos internos, no campo os estagiários passam a contar com o supervisor de 

campo como figura de referência. Esta discussão emerge de uma situação prática de 

plantão, em que a supervisão de campo é colocada em questão. Dessa maneira, a dimensão 

prático-teórica e a dimensão ético-política se encontram na supervisão de supervisão: a 

partir da situação prática do campo, as teorizações se voltam para o sentido do trabalho no 

contexto social.  

A dimensão política da prática clínica é, então, ponderada em suas diversas 

interfaces: a articulação entre o espaço clínico e as transformações sociais do contexto, a 

possibilidade de ressignificação do real dada pelas modalidades interventivas, a relação 

entre os sujeitos na percepção de sua experiência e o contexto coletivo compartilhado entre 

estes sujeitos nas instituições, organizações e comunidades atendidas. Tal tema, caro ao 

trabalho inserido nos contextos sociais, embora suscite posições divergentes na Supervisão 

de Supervisão, é reconhecido como diretamente atinente à prática, já que direciona a práxis 

interventiva. 

  Voltando à questão do namoro entre o Supervisor de Campo DP2 e a Plantonista 

DP6, a supervisora APP relata uma situação vivida pelos plantonistas que toca a questão da 

influência da relação no trabalho discutida na supervisão de supervisão anterior.  

SUPERVISORA APP: A Plantonista DP 6 foi à minha casa, ontem, fazer supervisão do 

trabalho que ela faz. Eles [o Supervisor de Campo DP2 e a Plantonista DP6] foram para 

Embu, na feirinha de Embu, passear, os dois, eles estavam lá abraçados, andando e etc. De 

repente quando eles olham, eles veem um dos investigadores da delegacia, e aí, disse que 

fizeram um “tchau’, etc. e tal. Quando eles foram essa semana, o investigador disse: “E aí, 

namorando, hem?”. 

SUPERVISOR HU1: Aí sim é uma coisa. 

SUPERVISOR AI: Já virou um problema, uma questão. 
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SUPERVISORA APP: Aí ele disse: “Eu vi vocês de longe e vocês nem para 

cumprimentar?”, e ela respondeu: “Nem você. Por que você não chegou também?”. Com 

ela, se tem uma diferença entre os dois, é que ela é bem mais direta que ele. 

A partir da situação ocorrida na prática, os supervisores discutem o fato de a questão 

ter sido resolvida a partir da habilidade dos plantonistas de lidar com a situação e de que, 

neste contexto, não haveria necessidade de discutir o relacionamento no grupo a não ser 

que aparecesse numa situação prática que necessitasse de solução. A supervisão então se 

volta para outras questões de relacionamento que afloraram no grupo de supervisão. Um 

dos entraves emergidos no grupo era a dificuldade de se formar uma relação clínica entre a 

Plantonista DP1, a Plantonista DP2 e a Plantonista DP3, já que a Plantonista DP1 havia se 

isolado no início do trabalho e as outras estagiárias se irritaram e não haviam se mostrado 

continentes. Após a supervisão anterior, em que a plantonista DP1 havia recebido um 

suporte clínico mais específico, abordado suas questões pessoais e a interferência destas no 

trabalho, ela havia conseguido se mostrar mais solícita no plantão, conversando com os 

policiais e com a população que procurava a delegacia e realizando diversos atendimentos. 

Na supervisão, as estagiárias relataram um momento de plantão em que a posição até então 

ocupada por cada uma delas se alterou e novas relações puderam ser estabelecidas. 

Conforme o diário de bordo da supervisora, 

A Plantonista DP3 contou de uma conversa com o delegado, em que ela chegou depois 

que a Plantonista DP1 já estava falando com ele... Ela ficou preocupada, pois se sentia 

interrompendo alguma coisa, e se sentia ao mesmo tempo tendo que oferecer um espaço e 

invadindo o espaço. Ela sentia como se ele estivesse falando de “amenidades”, contando dos 

filhos, de atividades que fazia com ele. A Plantonista DP1 então relatou que ele de fato 

começara, primeiro, perguntando se ela própria era casada e tinha filhos, e frente à resposta 

afirmativa, começara a contar das dificuldades que estava vivendo, do quanto era difícil 

educar os filhos trabalhando na polícia, e de sua preocupação pela separação eminente da 

mulher, mas que deixara de falar coisas pessoais quando a Plantonista DP3 chegara. O 

relato da Plantonista DP1 foi aliviador, pois ofereceu para a Plantonista DP3 uma 

referência que ela não teria sozinha, e ela pode legitimar a sensação dela e ao mesmo tempo 

corroborou o atendimento da Plantonista DP1, tirando-a do lugar de quem não está 

conseguindo fazer o trabalho. Como foi justo a Plantonista DP3 que mais teve dificuldades 
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com ela no começo, acabou funcionando para que elas se reconhecessem trabalhando 

juntas...  (Diário de Bordo 04/04/2007) 

A supervisora DP discorre sobre o relacionamento entre as plantonistas em 

supervisão de supervisão e sobre o re-conhecimento entre elas na situação de plantão 

psicológico no campo: 

SUPERVISORA DP: (...) tem outros problemas agora como, por exemplo, a Plantonista 

DP1 e a Plantonista DP2, porque desde o período que a Plantonista DP1 não conseguiu se 

colocar disponível, a Plantonista DP2 não se mostra solícita para ela também (...). Mas 

acabou acontecendo uma situação de atendimento da Plantonista DP1 em que a 

Plantonista DP2 chegou e a viu com o delegado, se sentiu meio que “atrapalhando”, mas 

ficou lá. Aí eu pedi para que a Plantonista DP1 contasse o que aconteceu, e deu para fazer 

um jogo de olhares sobre a situação. O delegado tinha chegado para ela e perguntado se 

ela era casada, se tinha filhos, e depois começou a falar do seu problema com o filho, 

porque estava se separando da mulher. Quando a Plantonista DP2 chegou, ele parou. 

Comentei com elas que ele tinha se aproximado da Plantonista DP1 porque ela era mais 

velha, também tinha filhos. Ele se identificou. Para ele já era difícil de falar, então quando 

a outra chegou, ele parou. Foi importante para todos perceber esse jogo de olhares na 

situação, por que a questão do modo como chegar era uma questão presente no grupo, e 

também ficou claro o espaço cartográfico da supervisão, porque quando os relatos se 

cruzaram foi possível juntar as peças... Além de falar do atendimento, a gente acabou 

discutindo um pouco a cartografia, como na supervisão conseguimos ter uma visão mais 

ampla do que está acontecendo, quem são as pessoas na instituição... 

Nesta fala, novamente percebe-se que temas que haviam sido tratados em supervisão 

de supervisão, como as questões atinentes às relações do grupo, puderam ser elucidados no 

grupo a partir das situações que emergiram na prática. A supervisão de supervisão ocupou 

assim um papel clínico de clareamento de questões surgidas no projeto, oferecendo 

referências, reflexões e significações possíveis que serviram de substrato para o trabalho do 

supervisor, no momento de auxiliar a elaborar a experiência vivida pelos plantonistas no 

campo. Apresenta-se também neste trecho uma articulação teórico-prática em que a 

Supervisora DP consubstancia a supervisão, o plantão psicológico e a cartografia 
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institucional: os atendimentos realizados pelos plantonistas, mestiçados no espaço de 

supervisão do projeto, caminham lado a lado ao trabalho de compreensão das relações, da 

cultura e das vias de passagem na instituição. 

 Em resumo, diversos temas surgiram na retomada do trabalho no distrito policial. 

Primeiramente, houve o tema da formação da nova equipe, que abordou questões como a 

formação do grupo, a importância de uma discussão coletiva do trabalho e os 

relacionamentos entre a equipe, principalmente na situação em que o grupo de uma 

plantonista com dificuldades para se mostrar disponível em uma situação exposta como a 

instituição acaba percebendo entraves para lidar com a situação e na situação de um 

relacionamento amoroso entre membros do grupo, que levantou o tema da influência dos 

relacionamentos pessoais no grupo de trabalho. Em segundo lugar, foi discutida a 

compreensão da prática desenvolvida no LEFE, principalmente através da utilização dos 

diários de bordo enquanto instrumento de pesquisa e ação clínica e das considerações sobre 

o papel da supervisão de campo, levantada pelas dúvidas do Supervisor de Campo DP2. 

Num terceiro momento, a prática desenvolvida passou a ser articulada com questões 

teóricas: o tema da atuação e do papel da universidade no contexto social, a questão da 

clínica ampliada, a cartografia. Em todos estes momentos, a supervisão ocupa diversas 

dimensões: clínica, pedagógica, de articulação teórico-prática, de reflexão sobre uma 

atuação ético-política e de constituição de um sentido comum para o trabalho. 
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Cenário 2: Uma experiência de Acompanhamento Psicológico em Unidade de 

internação de uma instituição para menores infratores 

O projeto de Acompanhamento Psicológico na instituição para menores infratores se 

iniciou com um pedido realizado em 2002, quando a direção de duas unidades da Fundação 

CASA (antiga FEBEM) da cidade de São Paulo procurou o Laboratório de Estudos em 

Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia do Instituto de Psicologia da USP 

(LEFE/IPUSP), solicitando atendimento para adolescentes32 que receberam 

encaminhamento para psicoterapia do juiz responsável pela permanência da medida de 

internação. Tais adolescentes abrigados pelas unidades são autores de ato infracional grave 

(latrocínio, homicídio, tráfico de drogas, etc.), sendo, em sua maioria, réus primários. 

Assim, “devido à gravidade do ato infracional, cerca de 40% da população atendida” 

nestas unidades de internação “recebeu encaminhamento judicial para acompanhamento 

psicoterápico” (Mosqueira & Morato, 2006), já que o encaminhamento judicial geralmente 

ocorre “quando o ato infracional é grave” ou “quando o adolescente passou por avaliação 

psiquiátrica e o atendimento foi recomendado” (Mosqueira & Morato, 2006, p.1).   

  A solicitação da direção das unidades da instituição – consideradas modelo – ao 

LEFE – IPUSP ocorreu a partir do conhecimento que estas unidades obtiveram sobre o 

trabalho de atenção psicológica (plantão psicológico, supervisão de apoio psicológico e 

oficinas de recursos expressivos) realizado em outras unidades, principalmente por meio 

das modalidades de plantão psicológico e supervisão de apoio psicológico. A princípio, em 

agosto de 2002, foi realizado um reconhecimento do pedido, através de encontros com a 

direção e os membros da equipe técnica da instituição, com o objetivo de conhecer sua 

dinâmica e esclarecer a demanda que chegava até este laboratório universitário.  

Durante esse processo, revelou-se uma situação de sofrimento por parte da equipe da 

Fundação CASA, devido a uma sobrecarga de funções, e a dificuldade, por parte das 

psicólogas, em definir uma atuação frente aos adolescentes com encaminhamento judicial. 

Sendo uma instituição que congrega funções de repressão, exclusão e educação (já que 

abriga adolescentes que continuam sua formação escolar na instituição) e que se organiza 

                                                 
32 Os parâmetros para avaliar um indivíduo como adolescente obedecem ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que considera nesta condição qualquer pessoa entre 13 e 18 anos, para a qual é garantido o 
direito à saúde e educação. 
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como instituição total (Goffman, 1979), a Fundação CASA por vezes apresenta orientações 

contraditórias em relação aos adolescentes e frequentemente viola a fronteira pessoal de 

seus atores, que é invadida pela cultura, pelas regras e pelo modo de viver 

institucionalizado. Por um lado, ambigüidades em relação a funções institucionais (tais 

como educação, reinserção social, contenção e disciplina) muitas vezes incompatíveis entre 

si e, por outro lado, a confrontação da cultura de internos e funcionários geram sentimentos 

de conflito, desamparo e angústia no viver cotidiano. Além disso, no contexto totalizante da 

instituição, regras e particularidades do cotidiano institucional devem ser seguidas, como a 

maneira de gesticular, de se vestir, de se comunicar e movimentos contrários a essas regras, 

aparentemente incontestáveis, levam adolescentes ou funcionários a rebaixamentos, 

degradações e humilhações, promovendo um processo de mortificação do eu.  

 Apesar do interesse pelo atendimento aos adolescentes, não havia sido possível 

atender ao pedido realizado pelas unidades de internação da Fundação CASA no momento 

de sua formulação, no início de 2002, já que a equipe do LEFE-IPUSP encontrava-se 

comprometida com outros projetos. Após alguns rearranjos que buscaram atender à 

demanda, foi possível proporcionar três estagiários que já haviam participado da prática de 

plantão psicológico em diversas unidades da Fundação CASA-SP, possuindo experiência 

com o contexto institucional, a fim de realizar os atendimentos, que se aproximariam de um 

processo psicoterapêutico. Além disso, um supervisor assumiu a responsabilidade pelo 

projeto. Este supervisor era vinculado ao LEFE-IPUSP e participava, portanto, das reuniões 

e Supervisões de Supervisão. Na época da presente pesquisa, ele supervisionava o projeto 

de plantão psicológico na polícia militar e por isso é referido como Supervisor PM. No 

entanto, a partir de 2003, não foi mais possível que o Supervisor PM, participasse do 

projeto na instituição para menores infratores.  

Diante da dificuldade pela falta de supervisor disponível, o problema foi abordado em 

supervisão de supervisão e decidiu-se por fazer um convite a uma psicóloga, de formação 

rogeriana humanista e externa ao grupo, para supervisionar o projeto. A psicóloga, nesta 

narrativa denominada Primeira Supervisora e cujo trabalho não foi acompanhado nesta 

pesquisa, não possuía interesse no trabalho em instituição. Assim, aceitou a supervisão 

mais por valorizar o trabalho com adolescentes e em nome dos vínculos pessoais que 

possuía com alguns integrantes do grupo do que pela proposta de atender a instituição para 
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menores infratores. No entanto, como a princípio o projeto seria desenvolvido nas 

dependências da clínica-escola da universidade e teria um caráter próximo à psicoterapia, 

isso não foi considerado impeditivo.  

A decisão de convidar uma pessoa com uma compreensão mais tradicional do 

trabalho clínico, longe de ser unânime, provocou discussões sobre a possibilidade de haver 

entraves internos quanto ao direcionamento do projeto em relação ao trato com a 

instituição, principalmente porque a psicóloga impôs como condição para aceitar o projeto 

sua não participação no grupo de supervisão de supervisão, nem em qualquer outra 

atividade que não fosse a supervisão direta do projeto nos moldes do atendimento 

tradicional de consultório. Assim, temendo não ser possível contemplar a instituição, a 

decisão final ponderou pelo atendimento aos adolescentes e o projeto foi reiniciado sob a 

coordenação da Primeira Supervisora.  

A equipe foi apresentada à instituição, sendo composta por supervisor e estagiários ou 

psicólogos, que atenderiam os adolescentes no espaço físico da clínica-escola da 

universidade de São Paulo. As questões observadas na instituição foram abordadas junto 

aos atores institucionais, permitindo a construção de um diálogo favorecedor do trabalho. A 

direção da instituição se empenhara para a efetivação dos atendimentos e se encarregaria de 

transportar os adolescentes para a universidade e a equipe trabalharia com os adolescentes 

na perspectiva do plantão, questionando se seria seu desejo participar do projeto. Assim, o 

atendimento psicológico seria apresentado aos adolescentes, desvinculando-o de qualquer 

procedimento avaliativo realizado pela fundação CASA e o adolescente escolheria se 

queria ou não iniciar o processo de acompanhamento psicológico. Além disso, o 

atendimento seria recontratado a cada sessão, como modo de lidar com as pressões 

institucionais para que os adolescentes participassem da atividade e cumprissem a 

solicitação judicial e buscando criar espaço para que eles encontrassem um sentido próprio 

para o espaço terapêutico. 

Nesta perspectiva, a psicoterapia poderia possibilitar uma escuta do sujeito singular, a 

retomada de uma história e a responsabilização pelas escolhas realizadas pelos 

adolescentes. Uma experiência como essa abria possibilidades de romper com o simples 

atuar sem reflexão, característico de uma instituição total como a Fundação CASA, 
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implicando em re-significações para que a história do adolescente pudesse tomar outras 

direções em sua reinserção na sociedade. O trabalho com essa população necessita de 

constante crítica, evitando converter essa possibilidade de acolhimento em técnica fechada, 

para não incorrer no modo de atuação apresentado pela instituição. Oferecer psicoterapia 

para esses adolescentes permitindo que estes escolhessem participar ou não e construindo 

com cada um deles uma demanda própria foi se revelando uma metodologia de trabalho 

pertinente àquele contexto social e cultural, desconstruindo o encaminhamento judicial para 

desvelar, no espaço terapêutico, a possibilidade de falar e ouvir, perdida em meio à 

dinâmica institucional. Esta legitimação da fala pela presença de quem escuta e a atenção 

para a própria experiência levanta a possibilidade de resgate da cidadania, enquanto criação 

da própria fala para a elaboração de uma pertinência no espaço social. 

Esta fase do projeto transcorreu sem problemas até o momento em que, devido à fuga 

de um dos adolescentes da USP, em 2004, tornou-se impossível para a instituição voltar a 

transportar os internos para uma área aberta. A partir de então, o projeto se reorganizou e os 

estagiários passaram a visitar a instituição para realizar os atendimentos33. Em relação à 

mudança na equipe deste projeto, ocorreu a saída de alguns membros do projeto inicial em 

meio às constantes reflexões e reformulações do trabalho. No entanto, duas psicólogas 

permaneceram ao longo de todo o percurso até 2006, época em que aconteceu uma nova 

reorganização do projeto, que é acompanhada pelas supervisões de supervisão narradas a 

seguir.  

A conjuntura de atendimento no espaço físico das unidades de internação levou a 

situações em que a presença da equipe dialogava com o cotidiano da instituição, 

diretamente presente na vida dos adolescentes atendidos, ampliando a inserção do projeto e 

as possibilidades de compreensão de suas condições de vida. Por outro lado, no contexto da 

instituição universitária, o projeto visava à formação socialmente contextualizada, 

articulando ensino, pesquisa e extensão universitária, por meio do oferecimento de estágio 

de graduação em psicologia, num serviço que incluía a “investigação de possibilidades e 

limitações da prática da Psicologia Social Clínica na FUNDAÇÃO CASA/SP, instituição 

                                                 
33 O percurso do projeto de acompanhamento psicológico na fundação CASA é narrado detalhadamente em 
MOSQUEIRA (2008), cuja citação completa encontra-se nas referências. 
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responsável pela re-inserção de adolescentes privados de liberdade devido a ato infracional 

grave e/ou com diagnóstico de psicopatia” (Mosqueira & Morato, 2006). 

 O contato mais próximo com a instituição trouxe à tona, paulatinamente, uma série 

de questões sobre a condução do projeto, já que muitas vezes os psicólogos da equipe eram 

interpelados com pedidos de escuta por técnicos, agentes de proteção e outros atores 

institucionais, que buscavam dividir suas experiências. As técnicas procuravam também 

trocar experiências com a equipe que atendia adolescentes que elas também atendiam, 

como referência para seu trabalho34. Estas solicitações, dentro de uma visão clínica mais 

tradicional que o projeto seguia, foram interpretadas como ameaça ao enquadre do 

atendimento e ao vínculo terapêutico e o diálogo com os atores era evitado. A atitude de 

distanciamento dos atores institucionais gerou questionamentos na equipe, em que alguns 

membros mais alinhados com a intervenção em instituição consideravam que estes 

diálogos, se bem conduzidos, poderiam ser enriquecedores, bem como dificuldades com a 

própria instituição, que buscava compreender as razões deste afastamento.  

 Um dos membros da equipe, a Supervisora AP, presente desde o início do projeto, 

em 2002, participava das supervisões de supervisão, em razão de outro projeto no qual 

atuava. Após algum tempo procurando resolver as questões surgidas internamente, a 

Supervisora AP passou a relatar o andamento do projeto, buscando formas de discutir uma 

atuação mais pertinente na instituição. Diante das questões apresentadas, vários convites 

foram reiterados pela coordenação do LEFE-IPUSP para que a Primeira Supervisora do 

projeto participasse das supervisões de supervisão, que foram recusados por ela, 

argumentando que o acordo inicial consistia apenas na supervisão do projeto.  

 No segundo semestre de 2006, uma das psicólogas inicia a supervisão solicitando 

alteração de horário e a supervisora do projeto afirma que deseja sair, acusando o grupo em 

geral, e a Supervisora AP em particular, de falta de reconhecimento de seu trabalho e 

                                                 
34 As técnicas da fundação CASA realizam a avaliação psicossocial dos adolescentes e os acompanham 
durante toda a internação: realizam visitas domiciliares em suas casas, verificam suas condições sócio-
econômicas, prestam auxílio à família quando é necessária a mudança de residência devido a ameaças de 
morte sofridas pelo adolescente em seu local original de moradia, acompanham seu rendimento escolar, 
realizam atendimentos psicossociais junto aos internos e elaboram relatórios avaliativos que orientam a 
progressão de medida sócio-educativa: após internação, o adolescente pode progredir para semi-liberdade ou 
para liberdade assistida. Assim, elas são, em última instância, corresponsáveis pela desinternação e são vistas 
pelos adolescentes a partir deste prisma avaliativo.    
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discutindo com o grupo. A supervisão de supervisão apresentada na cena seguinte se refere 

a este momento, em que a discussão iniciada pela Primeira Supervisora é tomada como 

uma atitude desveladora da situação interna pela qual o projeto passava, permeada por 

conflitos oriundos de dois direcionamentos diferentes para o trabalho em instituição.     

 Tais transformações no funcionamento do atendimento, levando a equipe a 

trabalhar nas dependências da Fundação CASA, são próprias do trabalho realizado em 

instituição, já que esta, sob a perspectiva cartográfica, pode apresentar mudanças na 

demanda, nas relações entre atores institucionais ou nas condições de realização do 

trabalho. Por um lado, alterações de funcionários, população atendida e outros personagens, 

de situações vividas no cotidiano, do direcionamento das atividades institucionais, das 

condições materiais e concretas de trabalho são frequentes e a prática psicológica 

socialmente contextualizada necessita lidar com esta dinâmica. Por outro lado, a própria 

instituição universitária possui uma dinâmica de alterações entre seus atores, já que trabalha 

a partir de uma população flutuante de alunos e com eventuais mudanças na equipe de 

profissionais (professores, técnicos, alunos, etc.).  

 A partir destas supervisões de supervisão, a equipe do projeto se reformularia 

novamente. Assim, a Supervisora AP, uma das plantonistas do projeto inicial, foi alçada à 

posição de supervisora, no período em que aprofundava as investigações realizadas sobre 

esta prática interventiva por meio de pesquisa de pós-graduação (mestrado) e foram 

agregados novos alunos de graduação para o atendimento, reconfigurando os modos de 

atuação, as relações estabelecidas inicialmente com os atores institucionais e trazendo 

novas questões para o desenvolvimento do trabalho e sua inserção institucional. As 

Supervisões de Supervisão apresentadas acompanharam estas reformulações, desde as 

discussões que levaram à mudança de supervisor até a retomada do contato com a 

instituição e o início dos atendimentos de plantonistas que iniciavam sua primeira 

experiência clínica em instituição. 

 

Cena 1: A reorganização da equipe de trabalho do projeto  
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Discute-se na Supervisão de Supervisão os problemas ocorridos em função da 

situação de sua Primeira Supervisora que, embora esteja na coordenação do projeto, desde 

o começo colocou como sua condição de trabalho a não participação na Supervisão de 

Supervisão. O projeto vinha sendo conduzido exclusivamente como acompanhamento 

individual, havendo um momento em que a não consideração dos atravessamentos 

institucionais passa a criar entraves no atendimento e discussões no grupo de supervisão. A 

tensão chega ao ápice quando a Primeira Supervisora relata não querer mais participar do 

projeto, mencionando não apenas suas críticas e dificuldades referentes ao trabalho em si e 

às diferentes visões sobre a instituição, mas também atribuindo as divergências do trabalho 

a conflitos interpessoais e questões que vivia na instituição universitária.  

A Supervisora AP, então psicóloga que atendia adolescentes no projeto, relata em 

supervisão de supervisão a situação ocorrida, em que a Primeira Supervisora tomara a 

decisão de se retirar do projeto, ao mesmo tempo em que refere seu descontentamento em 

relação à sua situação na universidade. No relato que se segue, a Supervisora AP aborda 

esta disposição da Primeira Supervisora em sair do projeto e sua discussão com as 

psicólogas participantes. A partir desta supervisão, a Supervisora AP assumiria o projeto. 

Os psicólogos e estagiários que participavam do projeto de atendimento são referidos como 

Estagiário AP1, Estagiário AP2, Estagiário AP3 e assim por diante, independentemente do 

fato de serem ou não graduados.   

A Estagiária AP1 solicita mudança do horário de supervisão e a Primeira Supervisora, 

repentinamente, afirma que, se houvesse mudança de horário, ela abandonaria o projeto. 

Diante desta atitude, o grupo retrocede ao horário anterior e planeja marcar uma reunião 

com a instituição. A Supervisora AP propõe então que a equipe converse antes de retomar o 

trabalho, para compreender o que estava ocorrendo no grupo e relata o fato em supervisão 

de supervisão: 

SUPERVISORA AP: A princípio era para a gente encontrar outro horário e ver se ela 

participava da supervisão de supervisão, ela ia ver nos horários dela, enfim.  E aí, de 

repente, para mim foi uma surpresa. De repente ela perdeu mesmo um pouco a paciência e 

falou que então que se não fosse naquele horário combinado, então não seria, ela pulava 

fora e acabou.  E para mim foi uma surpresa porque eu não tinha ideia... Assim tão rápido, 
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né? “Então eu pulo fora”. Aí eu propus para a gente conversar antes de retomar o 

trabalho, antes dessa reunião com o pessoal da unidade, e tal, porque apesar da Primeira 

Supervisora falar, não se tudo bem [marcar a supervisão] nesse horário (...) então chama o 

pessoal da unidade,[e vamos continuar o trabalho] mas estava esquisito, né? Assim, você 

coloca tudo fora e do jeito que foi dito, enfim. 

SUPERVISORA APP: Você percebeu uma pouca disponibilidade. 

(...)  

SUPERVISORA AP: É, e aí adiou uma semana essa reunião com a equipe técnica da 

unidade. Aí então, a Primeira Supervisora falou se tudo bem na quarta-feira, então marca 

a reunião com a unidade, mas enfim eu insisti em ter essa conversa e para ver (...) de onde 

surgiu essa coisa por fora.  

SUPERVISORA DP: E daí veio. 

SUPERVISORA AP: E a gente tentou e a Primeira Supervisora na verdade, ela já veio se 

sentindo meio pressionada a participar das reuniões do LEFE, não sei o quê pelos convites 

que você tinha, tinha falado [refere-se à Supervisora APP, que convidara a Primeira 

Supervisora para a supervisão de supervisão], de fato já entrou com essa ideia de que ela 

não participaria de mais nada daqui. Mas parece que foram acumulando esses convites 

(...) e, além disso, os problemas ela não sabe, o funcionamento mesmo desse grupo de 

trabalho, enfim, a gente sempre valorizou o trabalho com a Primeira Supervisora, só que 

de repente ela tava falando do trabalho do mesmo jeito que ela fala das outras coisas da 

USP. 

A discussão segue abordando como o pedido de mudança de horário da supervisão 

feito pela Estagiária AP1 desencadeou o mal-estar no grupo, em que a Primeira Supervisora 

se sentiu desrespeitada pelo grupo, sendo agressiva principalmente com a supervisora AP. 

A Supervisora AP relata que tentou esclarecer a situação e que não tinha a intenção de 

desrespeitá-la, apenas de reorganizar o projeto e que o pedido de mudança de horário não 

provinha dela, mas de outra integrante. Além disso, levanta-se o fato de haver relações 

pessoais envolvidas que poderiam ser afetadas, principalmente a amizade entre a Estagiária 

AP1 e a Primeira Supervisora. Em seguida, a Supervisora AP narra o fato de que a Primeira 

Supervisora reconheceu ter sido excessiva para com ela, embora o pedido de mudança não 
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viesse dela. Segundo a Supervisora AP ainda assim havia sido difícil lidar com a situação, 

pois elucidar o fato de que a discussão significava um descontentamento maior com a USP 

ou com formas diferentes de compreender o trabalho poderia ser compreendido novamente 

como desrespeito. Em seguida, aborda-se o fato de a interpretação da situação feita pela 

Primeira Supervisora ter tomado um cunho pessoal e a Supervisora AP relata que a 

Primeira Supervisora referira outras situações em que se envolveu em projetos da USP e 

não se sentiu reconhecida. 

Conforme o relato discorre, torna-se claro que o desrespeito sentido pela Primeira 

Supervisora em relação à Supervisora AP estava relacionado aos convites que esta última 

havia feito para que participasse da supervisão de supervisão, e que então a supervisora AP 

passara a simbolizar suas dificuldades pessoais com outros integrantes da universidade e 

com o espaço de supervisão de supervisão. Tendo em vista estas questões, discute-se ainda 

a continuidade do projeto, como é demonstrado no trecho a seguir: 

SUPERVISORA DP: Para mim isso que você ta falando, tem tanto um discurso assim de 

não agüento mais, nem de ir para USP. 

SUPERVISORA APP: É... ela usou de bode expiatório essa situação. 

SUPERVISORA AP: (...) E aí, eu abri isso, o quê é que a gente pode fazer então? Como é 

que trata disso? Como continuar o trabalho? Interromper o trabalho? Não sei o que mais, 

como é que é, né? Nem me lembro como é que eu consegui falar isso, porque enfim, e aí a 

Estagiária AP1 colocou assim: “(...) a Primeira Supervisora falou isso: ‘Olha, eu acho que 

você se vira muito bem, eu acho que eu estava vendo isso chegar, que vocês dão conta 

super bem do trabalho e então acho que vocês poderiam tocar o trabalho sozinhas’”. 

SUPERVISORA APP: Ah! Sem supervisão. 

SUPERVISORA AP: Enfim, uma coisa nesse sentido. E a Estagiária AP1 (...) falou assim: 

“Era uma coisa que eu tinha pensado, de a gente tentar.” A Estagiária AP1 tinha falado, 

porque na minha cabeça, era interromper. 

SUPERVISORA APP: Pelo menos temporariamente. 

SUPERVISORA DP: Vocês não pensaram em vocês virarem supervisoras e colocar 

pessoas para atender lá? 
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SUPERVISORA AP: É, isso é possível, mas temporariamente, na situação... Só que até 

chegar nisso e sair daquele lugar que a gente estava... Estava complicado.  E aí a 

Estagiária 1 falou: “É, eu realmente tinha pensado nisso”.  E a Primeira Supervisora 

falou: “Eu ficaria meio de retaguarda e não sei o quê”.  Aí eu pensei: “Ai, meu Deus...” 

A diferença de propostas apresentadas entre a Primeira Supervisora e a Estagiária 1 e 

a Supervisora AP juntamente com o grupo de supervisão de supervisão deixa claras as 

disparidades no modo de olhar a prática psicológica em instituições. Para a Primeira 

Supervisora, o foco era o atendimento clínico aos adolescentes. Na perspectiva dos 

atendimentos considerados isoladamente, não havia necessidade premente de supervisão do 

trabalho se as psicólogas participantes tivessem experiência na prática de atendimento 

clínico, já que a supervisão era considerada apenas em seu caráter clínico-pedagógico. 

Além disso, os conflitos e questões do grupo não influenciariam diretamente o atendimento, 

sendo possível que aqueles que quisessem continuar o trabalho realizassem as sessões 

clínicas normalmente. 

Contudo, para a Supervisora AP, bem como para o grupo de Supervisão de 

Supervisão, a necessidade de supervisão dos projetos desenvolvidos em instituições já 

havia sido discutida diversas vezes, criando-se a concepção de que a imersão no campo 

levava o clínico a impregnar-se das questões institucionais, que necessitavam do espaço 

também clínico da supervisão para elucidar-se. Assim, a supervisão era compreendida não 

apenas como espaço clínico-pedagógico, mas de questionamento teórico-prático e ético-

político35. Além disso, sob este prisma, o grupo de trabalho e a universidade também eram 

compreendidos, como instituições, povoadas por momentos de conflito, forças antagônicas, 

tensões entre diferentes perspectivas em seu âmbito, que influenciariam a práxis. Assim, 

além da supervisão, os momentos de conflito interno poderiam demandar interrupções na 

atuação no campo para revisões sobre o sentido dado ao trabalho, em sua dupla acepção de 

possíveis significados e possíveis direcionamentos, como é sugerido pela Supervisora AP.  

Desta maneira, o confronto entre perspectivas conflitantes sobre o trabalho clínico 

desvela uma crise na identidade do projeto de Acompanhamento Psicológico desenvolvido 

no Complexo P. da instituição para menores infratores, bem como traz à tona a questão da 
                                                 
35 Estas dimensões da supervisão serão discutidas em capítulos posteriores, no tocante à Supervisão de 
Supervisão. 
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identidade do laboratório universitário construída pela articulação entre diferentes 

supervisores dos projetos de atenção psicológica, cujo espaço de desenvolvimento é a 

supervisão de supervisão. Se a alteridade do pensamento do outro revela a construção de 

um conjunto comum de referências no grupo de supervisão de supervisão, ao longo de seus 

encontros, também desvela o espaço de supervisão de supervisão como espaço clínico de 

formação de direcionamentos teórico-práticos para a ação e, por meio destes referenciais, 

de construção de uma identidade comum para a prática clínica em instituições.    

Embora estas questões consistissem no pano de fundo da discussão que se passara 

entre a Primeira Supervisora, a Estagiária AP1 e a Supervisora AP na supervisão do projeto 

de Acompanhamento Psicológico na instituição para menores infratores, elas apenas foram 

abordadas diretamente na supervisão de supervisão. Na supervisão do projeto, havia um 

retraimento a este âmbito de discussão e a questão mais emergente apontada pela 

Supervisora AP era conseguir uma solução para a situação que permitisse lidar com os 

conflitos internos e ao mesmo tempo direcionasse o projeto para as discussões sobre a 

instituição que emergiam de modo cada vez mais presente, principalmente na solicitação de 

maior contato das técnicas de cada unidade de internação, responsáveis pelo atendimento 

psicossocial aos adolescentes internos. Dessa maneira, a supervisora AP percebe a 

necessidade de negociar uma solução razoável para todos: aceitar a sugestão da primeira 

supervisora, continuando algum tempo sem supervisão, seria um modo de resolver o 

conflito. 

SUPERVISORA AP: Está bem, então vamos encarar isso como uma transição. OK! Lógico 

que não é meu interesse interromper o trabalho na unidade, nem da Estagiária AP1, mas 

ao mesmo tempo do jeito que a Primeira Supervisora percebeu esse pedido de mudança de 

horário... Falar “Então você não quer, então a gente vai pensar em outra pessoa” seria 

uma agressão... 

SUPERVISORA APP: No momento, a impressão que me passa é que vocês ficaram no 

concreto [o horário] e não é para descobrir outras coisas [sobre o relacionamento do grupo 

e as concepções que baseavam o projeto], mas nenhum momento se questionou... Porque 

veja: você está me dizendo agora que me chamou a atenção, em nenhum momento passou 

pela sua cabeça, nem da Estagiária AP1, de desistir do trabalho, mas estava passando por 
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ela, na cabeça dela, de desistir de ser supervisora desse trabalho. Então, de discutir com 

ela qual era o sentido ou não desse trabalho para ela. 

SUPERVISORA AP: Ah!  Mas eu acho que isso [a discussão sobre o sentido do trabalho] 

deveria acontecer aqui [na supervisão de supervisão]. 

SUPERVISOR HU: Mas ela não vem. 

Neste trecho, a supervisão de supervisão é apontada claramente como espaço de 

criação do sentido das práticas interventivas, nas diversas dimensões que esta prática 

abarca, desde o atendimento clínico propriamente dito até a articulação de um grupo de 

trabalho comum e de objetivos mais amplos, relacionados à sua inserção no contexto social. 

Neste direcionamento do debate, emerge em seguida outra discussão relacionada ao espaço 

de supervisão: os acontecimentos remetem à supervisão de supervisão realizada quando foi 

tomada a decisão de convidar a Primeira Supervisora para direcionar o projeto. A principal 

questão surgida na época foi a necessidade de participação na supervisão de supervisão 

como requisito de realização do trabalho, já que estes encontros se constituíam como lugar 

de conjugação dos sentidos comuns para a práxis clínica realizada nas instituições. Assim, a 

questão sobre se é possível haver projetos vinculados a este laboratório universitário sem a 

participação na supervisão de supervisão volta à tona: 

SUPERVISORA DP: É por isso que não pode que não venha na reunião.  É por isso que 

não pode. 

SUPERVISORA APP: É por isso que a gente tem que pensar em que tipo de supervisores a 

gente tem. 

SUPERVISOR HU: Não pode ter supervisores que não venham à reunião.  

SUPERVISORA HP: Mas isso foi colocado por ela quando ela aceitou o trabalho, que ela 

não viria, e se concordou com as condições dela. 

SUPERVISORA MH: E nem todo mundo concordou com a decisão. 

SUPERVISRA APP: Mas se não fosse ela ficaria sem projeto... 

SUPERVISORA AP: E naquele momento fazia sentido, porque não era plantão, a princípio 

era só o atendimento, por isso ela topou e por isso o estranhamento, também, quando o 
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projeto começa a ir para outro lado [devido à fuga do adolescente da clínica escola, 

gerando a mudança de local de atendimento e posterior atenção às questões  da dinâmica da 

instituição assistida]. 

A partir da discussão sobre o lugar da supervisão de supervisão, emergem como 

contra-argumentos as dificuldades da época, relacionadas com a ausência de pessoal para 

contemplar o pedido da instituição e com a concepção do trabalho na época que, sendo 

realizado na clínica-escola da universidade e não na fundação CASA, não tomava contato 

direto com seus atores e com os possíveis atravessamentos das questões institucionais no 

atendimento. Desta maneira, não apenas a necessidade de um supervisor para que o 

trabalho ocorresse se sobrepôs à possibilidade de refletir sobre a prática psicológica 

socialmente inserida, mas a própria organização do trabalho na clínica-escola distanciou as 

possíveis questões do contexto do atendimento realizado, permitindo sua realização sem 

maiores conflitos ao longo do tempo em que o atendimento não foi realizado na instituição 

solicitante. A partir do momento em que o acompanhamento psicológico passou a ser 

realizado na fundação CASA, aspectos do cotidiano institucional passam a emergir no 

cotidiano do trabalho, demandando um modo clínico de lidar com estas questões 

emergentes.  

Subjacente às ponderações dos supervisores, há o fato de que a característica 

institucional do trabalho torna-o sujeito a diversas transformações, de acordo com os 

ditames, tensões e reorganizações de cada instituição. Esta é uma característica bastante 

discutida nas supervisões de supervisão de projetos de atenção psicológica em contextos 

institucionais e comunitários. Assim, questão da inserção social da prática insurgiu como 

tema a ser debatido em diversas supervisões, a partir de experiências práticas como esta, 

sendo referida em questionamentos relativos às dimensões ética e política da práxis, bem 

como ao tema da clínica ampliada, como se verá na supervisão de supervisão relativa ao 

projeto de plantão psicológico na polícia militar, descrita adiante.  

A necessidade de manutenção dos atendimentos acaba permitindo que uma 

supervisora que não esteja disposta a lidar com os atravessamentos institucionais dirigisse o 

projeto, chegando-se ao impasse relatado em supervisão de supervisão. Além disso, um 

questionamento mais aprofundado sobre o trabalho corre o risco de ser tomado como um 
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conjunto de ataques sobre a pessoa do outro, na ausência de um espaço constituído para a 

reflexão clínica do grupo e num contexto em que o trabalho foi escolhido com base nas 

relações pessoais. Novamente, neste aspecto, reafirma-se o espaço de supervisão de 

supervisão como campo de legitimação das discussões em torno do sentido e da possível 

tessitura de referenciais que orientem uma prática comum: 

SUPERVISORA AP: Essa questão que você está apontando [de precisar ir à supervisão de 

supervisão para discutir o sentido das práticas realizadas] foi tocada muito rapidamente. 

Aliás, foi nessa hora que eu estava falando da fase de transição, de pensar no sentido que 

cada um vê no trabalho. (...) Cai no mesmo ponto que ela já falou e que a gente já 

questionou em outro momento muito mais calmo.  De dizer que na verdade ela nunca se 

interessou por Fundação CASA, mas que de repente o seu convite caiu numa hora que ela 

parou para pensar e que ela gostou muito do nosso trabalho, que ela gostou muito da 

gente, que não sai muito disso. 

SUPERVISORA APP: Então, mas tudo bem.  De repente, naquela hora, mas agora; 

alguma coisa está diferente, quer dizer, tem pano de fundo então [devido à discussão que 

ocorreu no projeto]...  De uma certa forma para trazer a questão.  Não era nem discutir a 

questão da supervisão, dela ser ou não supervisora.  Eu discuti como é que está para ela 

realizar. 

SUPERVISORA AP: Eu entendo.  Mas, é que eu penso da seguinte forma: Esse tipo de 

questionamento deve ser feito dentro do laboratório como um todo.  É aqui.  Senão fica 

centrado em cima da Estagiária AP1. E pior, fica centrado em mim.  Porque eu que venho 

aqui, eu que sou do LEFE, porque a Estagiária AP1 não está mais. 

(...) 

SUPERVISOR HU: È você que passa a responder. 

SUPERVISORA AP: Aliás, a Primeira Supervisora ficou com raiva, a Estagiária AP1 

propôs a mudança de horário, mas a Primeira Supervisora ficou com raiva e brava desse 

jeito comigo.  Ela falou isso.  Depois, quando se resolveu, ela até pediu desculpas.  “Ah! 

Desculpe eu ter ficado brava com você, realmente a Estagiária 1 que estourou o problema 

e eu fiquei mais brava com você, não sei o que aconteceu”. 
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SUPERVISOR HU: É que você representa o LEFE. 

Retoma-se o tema de haver uma supervisora que não participa das discussões 

realizadas pelo laboratório universitário e não compartilha o modo de atuação nos contextos 

institucionais e comunitários e discute-se a necessidade de diálogo interno e os entraves que 

podem ser provocados pela desarticulação entre os projetos de atenção psicológica, como 

pode ser observado em uma fala da supervisora APP:  

SUPERVISORA AP: (...) É uma própria questão de configuração nossa mesmo enquanto 

laboratório. De como fica um projeto ser supervisionado e ter uma participante que não é 

do laboratório. 

Retoma-se a composição do projeto: quando ele foi iniciado, todos os participantes, 

exceto a primeira supervisora, participavam das atividades do LEFE-IPUSP. No entanto, 

diversos integrantes se modificaram, e outros permaneceram no projeto, mas saíram deste 

laboratório universitário que coordenava os projetos. Assim, restaram a estagiária AP1 e a 

supervisora AP, que compartilhavam da necessidade de atentar para as questões colocadas 

pela instituição para compreender o atendimento de uma maneira mais ampla, mas apenas a 

Supervisora AP discutia estas questões junto ao LEFE-IPUSP, em supervisão de supervisão 

e em outras atividades. Destarte, a questão mais aludida se referiu não a divergências 

quanto ao modo de compreender o trabalho, mas à necessidade de compartilhá-lo com um 

grupo mais amplo para discuti-lo:    

SUPERVISORA APP: (...) mas tudo bem, pode não ter participação de todo mundo [os 

integrantes do projeto não necessitam obrigatoriamente estar vinculados ao LEFE-IPUSP], 

mas talvez a coordenação do projeto tem que estar com alguém do laboratório [que 

participe das discussões em supervisão de supervisão e outras atividades], portanto... 

SUPERVISOR AI: Lógico, você que é a representante. [a Supervisora AP passa a 

representar este papel na medida em que participa da supervisão de supervisão e de outras 

atividades].   

SUPERVISORA DP: A primeira coisa que eu falei foi: “Por que vocês não pensam na 

possibilidade, obviamente se a Supervisora APP permitisse, de passar a ser supervisora?” 

Lógico que você é a referência. 
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Segue-se uma discussão sobre a possibilidade de a Supervisora AP assumir o projeto, 

bem como reflexões que se referem ao próprio funcionamento do LEFE como instituição: a 

necessidade de uma organização interna e uma linguagem comum para a formação dos 

alunos de graduação, as questões que atravessam a produção científica relacionada às 

intervenções realizadas, a necessidade de uma estrutura de organização em termos de 

pessoal, espaço e outros recursos práticos que o projeto não contempla por si mesmo, mas 

necessita de uma organização interna em torno do laboratório para acontecer. As 

afirmações da Supervisora APP ilustram o modo como a supervisão de supervisão emerge 

tanto como um espaço de articulação teórico-prática como na compreensão de um sentido 

compartilhado para o trabalho: 

SUPERVISORA APP: Dizendo bem, raso assim, um vai para o lado de Piaget, outro vai lá 

para humanista, outro vai lá ... Nós estamos tentando pensar uma proposta de ampliação 

da clínica pela fenomenologia e isto está aberto para nós... Se a gente entra em outras 

coisas como fica o estágio? Como fica o trabalho? 

Emerge na discussão a dimensão pedagógica da supervisão de supervisão: a 

participação da Supervisora AP no grupo de supervisão de supervisão, como supervisora de 

campo de um projeto de plantão psicológico, permitiu que ela entrasse em contato com as 

questões atinentes à prática de supervisão em projetos de atendimento clínico em 

instituições e comunidades. Este modo de formação de supervisores não se refere apenas à 

Supervisora AP, mas a diversos supervisores que participaram ou participam de projetos de 

intervenção psicológica em instituições, mostrando que a supervisão de supervisão atua 

como espaço para formação de supervisores. Nas discussões sobre o papel dos projetos de 

atenção psicológica na formação de alunos de graduação, na atuação junto a instituições e 

na pesquisa sobre novos modos de atuação clínica, desvelam-se interpenetrações entre as 

concepções teóricas, a atuação prática, as considerações ético-políticas e a organização do 

trabalho, não só no que se refere à ação clínica, mas na compreensão da relação com as 

instituições que dele participam – as instituições demandantes e a própria universidade. 

Na intensa discussão ocorrida sobre a situação do projeto, manifesta-se certa 

dificuldade em lidar com a situação e ao mesmo tempo uma interposição dos outros 

supervisores em relação ao relato da Supervisora AP. Na intensidade do debate travado em 
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supervisão de supervisão, observa-se a importância dada pelo grupo em preservar a 

proposta de uma concepção de intervenção clínica que busca inserir-se no contexto social, 

mas que se encontra no começo de sua estruturação. A questão da atenção ao contexto no 

qual a prática psicológica se configura é um dos norteadores da perspectiva de atuação 

defendida pelo grupo e sua possibilidade precisa ser discutida antes de chegar abordar 

diretamente uma estratégia para lidar com a situação concreta de desistência da Primeira 

Supervisora, relatada pela Supervisora AP.  

Por outro lado, a própria implicação de alguns supervisores, enquanto atores da 

instituição universitária, norteia suas alegações: o debate volta-se para a análise da 

compreensão da prática psicológica defendida pela Primeira Supervisora, para 

preocupações em relação ao estágio e à produção acadêmica, etc. Isto acaba levando à 

dificuldade de escuta em relação à Supervisora AP, que, com auxilio de outros 

participantes, por fim acaba retomando a narrativa sobre o projeto e o fato de que ele 

permaneceu dessa maneira durante três anos, conseguindo atender adolescentes que se 

aproveitaram do espaço e que as ações tomadas diante do conflito ocorrido na supervisão 

de projeto precisariam respeitar o trabalho construído.  

As discussões, desta maneira, se intentavam ampliar o olhar sobre o projeto, não 

poderiam deixar de reconhecer o atendimento desenvolvido e pontos importantes que a 

primeira supervisora trabalhara, como a desvinculação do atendimento dos procedimentos 

avaliativos da instituição. Busca-se nesta discussão lidar com a transição do projeto que a 

própria Primeira Supervisora solicitara e ao mesmo tempo refletir sobre a necessidade de 

diálogo interno do laboratório universitário enquanto instituição, bem como sobre a 

necessidade de respeito e reconhecimento em relação ao trabalho já desenvolvido. Chega-se 

à compreensão de que não é necessário ter a mesma compreensão teórica do trabalho, mas 

abrir-se a um espaço de discussão e debate sobre as questões teóricas, de modo a elucidar 

diferenças e criar pontes de diálogo. Ao mesmo tempo, são levantadas questões sobre a 

transformação teórica promovida pelo próprio contato com as instituições. Numa 

experiência como a dos adolescentes autores de ato infracional, muitas vezes as regras do 

crime sobrepõem-se às regras da própria unidade de internação, e ocorrem apologias à 

violência, bem como relatos de assassinatos, estupros e outros crimes que questionam a 

capacidade de transformação das situações sociais. Neste contexto, povoado por vezes por 
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situações de extrema violência, a concepção de Rogers (1990) de uma tendência humana à 

atualização36, por exemplo, pode mostrar-se inoportuna, despropositada ou 

descontextualizada.  

SUPERVISORA APP: Mas passa assim, porque você olha para como você lida com esses 

meninos, ou você espera que eles vão mudar de vida ou você lida com a realidade...  

(...) 

SUPERVISORA AP: Mas eu estou dizendo que talvez tenha, isso é uma conversa que, se 

vocês quiserem, eu me disponho a estar junto com a Primeira Supervisora e conversar.  

Porque eu acho que também uma coisa assim funcionou, até que ponto esses trabalhos 

para a Primeira Supervisora, no ponto de vista de como ela encarava, do atendimento no 

modelo de consultório, de uma abordagem mais humanista e tal. Então, não era para ser, 

mas se entrar com uma coisa dessas, de discussão da visão do trabalho, num dia que ela 

esteja aqui, vai ser pessoal. (...) eu acho que se você for falar com a Primeira Supervisora, 

que não está nesse projeto nosso, que não discute essas questões com a gente aqui, sobre 

isso, ela vai entender como pessoal. 

A discussão sobre a visão do trabalho e sobre como as questões da práxis clínica são 

tratadas em supervisão de supervisão remete a outros temas, sobre os quais não há 

consenso, mas em torno dos quais ocorrem diversas discussões:  

SUPERVISORA APP: Tem várias questões.  Quando a gente falou, um que não é do 

projeto, tem assim como que olhares de projeto. A gente discutiu muito a questão de 

ampliar o olhar sobre a clínica, a questão de sair do olhar romantizado... Eu sei que aqui 

mesmo tem diferença. Vocês duas [Supervisora AP e Supervisora DP] já falaram que nem 

concordam com chamar de aconselhamento, mas tem uma discussão...  Agora, voltando 

para a questão do projeto, qual é o olhar que está sendo dado para esse projeto? Esse 

olhar é um olhar que minimamente, parte das coisas que a gente acredita e discute aqui, 

enquanto que seja um trabalho dentro de uma instituição, independente, não é uma 

modalidade. Você não estava aqui a semana passada, que a gente tava discutindo isso, não 

                                                 
36 Segundo este conceito, o ser humano teria uma tendência inata a desenvolver-se de maneira positiva. 
Assim, Rogers (1990) afirma, por exemplo, que “a natureza profunda do ser humano, quando funciona 
livremente, é construtiva e digna de confiança (...) quando conseguimos libertar o indivíduo (...) podemos 
confiar que suas reações serão positivas, progressivas e construtivas” (p. 174). 
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é a modalidade, não é o nome, porque isso já foi discutido uma vez com a Estagiária AP1, 

a Primeira Supervisora não estava, com a Supervisora HP o ano passado, o quê que era, 

que vocês estavam chamando de plantão e a Primeira Supervisora disse: “Não é plantão.”  

Independente da modalidade, de ser ou não plantão, tem um modo de olhar o projeto e isso 

eu não sei se está acontecendo do jeito que está. (...) Porque tem olhares diferentes, o que o 

Supervisor DJ falou, é só para completar, tem uma coisa assim, a formação à parte, isso 

está no olhar absolutamente descaracterizado. E eu te digo mais, é seu projeto de 

mestrado, Supervisora AP. Você está querendo exatamente discutir o alcance desse 

trabalho. 

Nesta passagem, retoma-se o fato de que muitas das modalidades de prática então 

efetivadas nos projetos de atenção psicológica foram construídas a partir do contato direto 

com as instituições, procurando formas de ação que fossem pertinentes aos contextos em 

que se inseriam. Desta maneira, a reflexão clínica e teórica sobre a práxis consiste em um 

importante espaço para compreender seus limites e alcances. No âmbito da articulação 

teórico-prática, a supervisão de supervisão representa o diálogo sobre a experiência, em que 

cada um explicita o ponto do qual a observa e no qual a compreensão/teorização da 

experiência se constitui a partir de um pensamento no plural.  

Além disso, a pesquisa sobre o que de fato se efetivou em uma experiência permite 

transcender o espaço da ação clínica junto ao indivíduo particular, compreendendo-a no 

contexto social em que foi realizada. Pesquisa e supervisão, neste sentido, se articulam 

como espaços de construção teórico-prática da atuação psicológica. Neste campo de 

discussão, a própria Supervisora AP se reconhece como agente que leva a equipe de 

trabalho a considerar as questões clínicas na instituição para além da sala de atendimento, 

atentando para os transpasses sob o trabalho no contato com cenário institucional, tal como 

formulado nos espaços de discussão do LEFE-IPUSP.  

SUPERVISORA AP: Por isso, acho que por isso que eu fiquei muito amargurada com o 

jeito que a Primeira Supervisora falou.  Porque eu percebo o que vocês estão falando.  

Realmente o olhar da Primeira Supervisora é diferente. Se esse trabalho se tem a cara do 

LEFE, é porque eu de alguma forma puxo. 
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 Nesta cena, mostra-se o mesmo movimento clínico ocorrido nas cenas expostas 

anteriormente sobre o projeto de plantão psicológico no distrito policial: o relato descritivo 

no espaço de supervisão de supervisão permite clarear e compreender melhor as interseções 

e conjunções entre fatores institucionais, pessoais, teóricos e outros, que embora percebidos 

pela supervisora que viveu a situação, não eram ainda aludidos pela palavra e não se 

apresentavam, assim, elaborados. A discussão sobre a perspectiva de trabalho pode clarear 

o que permeava a situação, o jogo de olhares que gerou o incômodo, resultando na 

contenda em relação ao horário e à supervisão do projeto. A dimensão clínica da supervisão 

de supervisão se apresenta pela possibilidade de designação da experiência pela palavra. 

Nesta perspectiva, é analisada a pertinência dos diversos referenciais utilizados pelo grupo 

para a compreensão do trabalho em instituição: a necessidade de conhecer, por meio da 

cartografia clínica, o contexto em que a intervenção será realizada antes de iniciá-la, a 

necessidade de rediscutir o projeto se as condições do contexto se modificam, a necessidade 

de refletir como as características de cada situação afetam o trabalho realizado. Tais 

discussões são diretamente relacionadas ao espaço de supervisão de supervisão. 

SUPERVISORA APP: Então por que o trabalho tem ainda essa cara, o olhar para a 

instituição, para a inserção no contexto, para a cartografia... 

SUPERVISOR HU: Por sua causa. 

SUPERVISORA APP: Mesmo com a Primeira Supervisora como supervisora (...) 

Em seguida, alguns supervisores questionam o próprio modo de atuação do LEFE-

IPUSP enquanto instituição: em algumas situações, a premência por responder aos pedidos 

das instituições, levando à necessidade de atuação prática, acabava por gerar a 

desarticulação de um projeto devido a diferenças de perspectiva que não foram discutidas. 

Certos supervisores relembram que esta situação já ocorrera em outros projetos, 

expressando um modo de relações no próprio laboratório universitário. Por um lado, esta 

questão desvela como a resposta prática em certas situações tornou-se instituída e pode 

interpor-se a um trabalho consistente, por outro lado, o fato de a questão ser discutida por 

diversas vezes no espaço de supervisão de supervisão, permite que se atente para o tema e 

se criem novas formas de atuação. A articulação entre prática e reflexão circunscreve um 

olhar que pode subsidiar a formação, tanto para os próprios supervisores quanto para os 
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alunos supervisionados por eles, bem como direcionar o sentido da ação, vinculando a 

práxis clínica ao cenário social. Nessa medida, a supervisão de supervisão atua enquanto 

espaço pedagógico para a formação dos supervisores, e ainda enquanto espaço de 

questionamento da prática, como é apontado na menção abaixo:   

SUPERVISORA DP: Se a gente está falando de formação, a gente também está se 

formando, discutindo as coisas. E aí, assim, muitas vezes é a mesma, aconteceu na 

Delegacia antes, no primeira atenção, eu não estou falando que então agora é exatamente 

a mesma coisa, mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente 

acaba, vira e mexe acontecendo, né? De correr para fazer o projeto e não discutir bem a 

questão do olhar com as pessoas antes... 

SUPERVISORA APP: Das coisas se dispersarem. 

SUPERVISOR HU: Porque antes a gente não tinha esse espaço e já precisava de uma 

supervisão de supervisão, eu acho. 

SUPERVISORA AP: Senão fica só nessa coisa de dar conta das demandas. 

A partir desta discussão, recupera-se a história do projeto, em que o pedido é 

realizado diretamente ao LEFE, e a Supervisora AP e a Estagiária AP1, na época 

finalizando a graduação, bem como a Supervisora MH, se responsabilizaram pelos 

atendimentos e ficaram sob a supervisão do Supervisor PM. A partir de certo momento, não 

era possível aos integrantes assumir o trabalho, mas interrompê-lo provocaria problemas 

com outros trabalhos já desenvolvidos pelo LEFE-IPUSP na instituição. O convite à 

primeira supervisora surgira naquela situação e poderia servir como subsídio para refletir 

sobre o modo de lidar com futuros pedidos institucionais: seria preciso uma articulação 

melhor antes de iniciar uma intervenção. Por meio do relato que narra a historicidade, é 

possível compreender o sentido da situação atual, aproximando a supervisão de supervisão 

a um modo de compreensão do vivido próprio da clínica 

SUPERVISORA APP: Então. Agora, talvez tenha outra configuração que eu acho que 

cabe. Não é dar conta dos projetos. Fazia sentido porque era FEBEM37, porque estava se 

fazendo um trabalho em conjunto, tinha perspectiva de um alcance que a gente está de 

                                                 
37 Atual Fundação CASA, que ainda se chamava FEBEM na data da gravação desta supervisão de supervisão. 
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convênio com a FEBEM, mas veio de um jeito, e aí eles se animaram a tal ponto que 

quando depois se configurou que não dava mais para ninguém assumir, se empachou de se 

arrumar outro supervisor.   

SUPERVISORA DP: Por isso eu acho que dá muito menos trabalho você pegar um 

Supervisor entre as pessoas que estão aqui desde sempre. 

(...) 

SUPERVISORA APP: (...) Então, eu acho que agora cabe a gente cuidar de todo e 

qualquer pedido que apareça e ver as disponibilidades para que sempre saia daqui.  Desse 

ponto de vista, essa crise tem um lado positivo, da gente parar para analisar. 

(...) 

SUPERVISORA AP: Eu acho que a gente está formando um olhar meio comum. Assim de 

falar realmente que essa supervisão foi buscada num momento que faltou alternativas e 

que se buscou alguém que já entrou honestamente dizendo que era, que ia ser um outro 

tipo inserção, se topou na época porque também não tinha muito outra alternativa. 

(...) 

SUPERVISORA MH: Agora, surgiu uma indisposição pessoal que revela talvez alguma 

coisa anterior, mas talvez seria o caso de a Supervisora AP dizer se tem, que todo mundo 

está falando, meio que concluindo para isso. Se a Supervisora AP tem que se sentir à 

vontade de dizer, se é só isso, ou se tem mais algum problema nesse meio. Porque eu 

lembro quando a gente trabalhava com o complexo P., havia os mesmos vieses 

[divergências sobre como entenbder o atendimento na Fundação CASA], é, eu tinha muito 

menos experiência como supervisora que a Primeira Supervisora tem hoje e a gente 

trabalhou bem juntas, entendeu?  Havia as mesmas complicações. O que é que a gente faz? 

SUPERVISORA APP: É plantão?  É psicoterapia?  E não resolvemos muitas dessas 

questões, mas a reflexão havia, era trazido para cá, era conversado, então, aí no momento 

que a gente busca projetos que se reflita mais, mas (...) o problema desse projeto é que 

quando ocorrem problemas, é difícil resolver, porque... (...) A supervisora fala outra 

língua. A supervisora vem aqui, você fica com uma baita saia justa porque é a única que 
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está aqui e então fala da supervisora e da sua outra companheira de atendimento e do 

trabalho como um todo. (...) Você fica querendo impor suas dúvidas, manter respaldo. 

O relato do ocorrido no projeto de Acompanhamento Psicológico leva os 

supervisores a uma crítica do próprio laboratório como instituição, permitindo oxigenar as 

formas do instituído e abrindo novas vias para novos modos de atuação. Esta abertura pode 

ocorrer pelo caráter dialógico da supervisão de supervisão: no relato ao outro e no 

entrecruzamento de olhares, o instituído pode ser desvelado e novas posições em relação a 

uma questão podem ser forjadas. A circulação da palavra permite uma compreensão da 

clínica enquanto próxima ao discurso e à ação entre homens, que se enlaça a uma 

compreensão da prática psicológica no contexto social para além dos indivíduos, 

constituindo um âmbito que é simultaneamente clínico e ético-político, já que ocorre entre 

homens e constitui referenciais comuns.  

Outro aspecto da dimensão clínica emerge na possibilidade da Supervisora AP, 

reapresentando seu relato entremeado das falas dos supervisores, perceber e se apropriar do 

modo como a situação a afetou. Nesta direção, o espaço de supervisão de supervisão 

expressa uma dimensão ao mesmo tempo clínica, enquanto campo de ressignificação da 

experiência, e pedagógica, enquanto campo de aprendizagem das relações e da experiência 

clínica. 

SUPERVISORA MH: Acho que a impressão que ainda tem algo que não foi dito é porque a 

reação da Primeira Supervisora foi violenta. 

SUPERVISORA APP: Ela acabou te deixando pessoalmente tocada pela violência. 

SUPERVISORA AP: (...) é porque (...) desde que eu conheço, eu acho que tudo estava 

relacionado a esse caos de antes. E (...) outras coisas que estão acontecendo, é uma 

história que já vem, (...) todo mundo sabe, das pessoas se sentirem meio excluídas [na 

universidade]. Eu acho que se as poucas coisas que eu não falei da conversa, foram, do 

que eu vejo, estritamente pessoais, mas não precisa falar. Tem coisas que são pessoais, que 

não precisa falar e, sim, você tem razão, você percebe claramente como me afetou, porque 

também tem o seu lado pessoal. Entendeu? E não tem nem como se preocupar. Agora, a 

respeito do trabalho é isso, ficou claro para mim que ela ficou exasperada e que de alguma 

forma eu consegui passar isso para ela. E se concordou com essa fase de transição. Ela 
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falou “não”, então tudo bem. “Então eu fico meio que de retaguarda”, mas enfim, eu 

deixei claro que isso seria o momento, que talvez (...) que eu encaro como necessário. 

SUPERVISOR HU: É porque chegou em uma coisa meio surreal [pelo fato de a Primeira 

Supervisora ter depositado na Supervisora AP suas divergências com o laboratório que 

coordenava o projeto]. 

 

Cena 2: Questões da aprendizagem clínica  

Tal como discutido em supervisão de supervisão, o projeto de Acompanhamento 

Psicológico no Complexo P. segue um mês sem supervisão, como uma transição entre a 

decisão de sair tomada pela Primeira Supervisora e uma futura reestruturação. Neste 

ínterim, a Estagiária AP1 também comunica que irá sair do projeto, devido a outros 

compromissos assumidos e à proximidade da defesa de sua dissertação de mestrado. Deste 

modo, a Supervisora AP assume o projeto, abrindo-se vaga para que duas alunas de 

graduação iniciem os atendimentos dos adolescentes.  

As novas estagiárias começam suas visitas à instituição, realizando atendimentos de 

dois adolescentes, cada uma. A Estagiária AP2 passara por diversas situações no 

atendimento com o adolescente E., que estava internado há três anos na instituição, já havia 

passado por atendimento com a Estagiária AP1 e teria que ser desinternado em breve 

devido ao tempo de internação haver chegado ao máximo. Assim, E. teria que enfrentar a 

situação de reinserção em uma sociedade aberta após três anos em uma instituição total. 

Além disso, E. sofrera ameaças em seu local de origem, devido aos crimes que cometera – 

estupro e assassinato.  O adolescente afirmara que só seria atendido se a Estagiaria AP2 

falasse sobre sua vida e que de outro modo não confiaria nela como confiara na Estagiária 

AP1, que o atendera anteriormente.  

A estagiária ficara paralisada pela atitude do adolescente, que fora agressiva e 

ameaçadora em relação a ela, e não conseguira intervir clinicamente. A supervisão buscava 

apontar a tentativa de o adolescente manipular a situação, bem como o quanto a própria 

Estagiaria AP2 estava assustada, mas a Estagiária AP2 tinha dificuldades de reconhecer a 

atitude invasiva do adolescente, bem como em perceber sua própria hesitação e medo. Após 

um mês de funcionamento da nova estrutura do projeto, a Supervisora AP, nova 
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responsável, aborda as dificuldades desta estagiária em reconhecer-se afetada pela situação 

de atendimento. 

SUPERVISORA AP: Com a Estagiária AP2, é uma supervisão que sai a duras penas, bem 

difícil, é isso. Eu não sei, não sei se estou fazendo certo, não sei se tenho, então, que 

apontar mais, não sei... 

SUPERVISORA APP: Foi a primeira vez que ela se abriu? Começou pelo menos... 

Foi aventada em supervisão de supervisão anterior a hipótese de que o medo sentido 

pela Estagiária AP2 poderia advir do fato de ela imaginar que, se o adolescente E. soubesse 

quais os lugares que a Estagiária AP2 freqüentava, poderia procurá-la após a desinternação 

e lhe fazer algum mal. Embora em supervisão de supervisão as atitudes de ameaça do 

adolescente fossem interpretadas clinicamente como uma reação ao próprio medo sentido 

por E. em ser desinternado após três anos em contenção de liberdade na instituição, e não 

como uma ameaça concreta, a suposição trabalhava com a possibilidade de a Estagiária 

AP2 sentir-se concretamente ameaçada.  

A Supervisora AP percebia que, caso a estagiária não houvesse pensado em termos de 

uma ameaça concreta como causa de seu medo, uma afirmação sua, como supervisora, 

poderia fazer parecer concreto um temor até então sentido e imaginário, atribuindo-lhe um 

estatuto de realidade. Caso isto acontecesse, referendaria o temor sentido pela estagiária 

AP2, paralisando ainda mais o atendimento e eventualmente obstruindo a possibilidade de a 

relação clínica vir a acontecer. Por outro lado, não abordar o sentimento de ameaça, criando 

estratégias para que o medo da Estagiária AP2 se explicitasse, impediria que fossem 

encontradas formas de atuar clinicamente em relação à atitude de intimidação na relação 

terapêutica com o adolescente E., e o atendimento também não aconteceria. 

SUPERVISORA AP: Não, a primeira vez foi aquele outro episódio que a Supervisora APP 

se referiu [em supervisão de supervisão anterior], que ela estava atendendo o E., aquele 

menino que ficou de castigo [na instituição, por indisciplina]; quando ela começou a 

atender o E., o E. era uma ficha [expressão utilizada na instituição para menores infratores, 

refere-se ao tamanho do relatório devido aos problemas causados pelo interno]. 

SUPERVISOR HU: Uma o quê? 
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SUPERVISORA AP: Uma ficha, uma joia rara, ele era difícil (...). Eu entrevistei esse 

menino, conhecia da época que a Estagiária AP1 atendia, eu conhecia a história dele, 

então, ele é muito inteligente, muito esperto, ele já foi muito agressivo, comigo mesmo, com 

os outros e aí ele jogava, aconteciam umas situações do tipo: “se é para eu confiar na 

senhora, a senhora tem que me contar tudo de você, porque eu confiava na dona 

Estagiária AP1”; aí é claro que ele acabava intimidando a Estagiária AP2. A Estagiária 

AP2 ficava com medo, e aí eu passei umas quatro semanas falando: “Estagiária AP2, eu 

ficaria com medo, você não fez intervenção, não falou mais nada porque ele te deixa um 

pouco com medo, ele está te controlando...” até uma hora em que eu vim falar com a 

Supervisora APP [em supervisão de supervisão anterior] e falei: “está tão claro, e então, o 

que eu faço?”. E aí ela percebeu uma coisa, que realmente era uma possibilidade, ela está 

com medo de quando ele sair, se ele vai vir procurá-la aqui, ainda mais considerando o 

delito dele, enfim... 

SUPERVISOR HU: Qual o delito dele? 

SUPERVISORA AP: Ele estuprou e assassinou. Então tinha coerência a sacada da 

Supervisora APP, mas eu não tinha coragem de fazer essa pontuação, porque eu falei: “se 

ela não tiver chegado nisso, aí que ela entra em paranoia e aí estragou tudo”. 

Na conversação entre a Supervisora AP e a Supervisora APP, manifesta-se a 

dimensão pedagógica da supervisão de supervisão: a partir das dificuldades sentidas na 

supervisão do projeto, a Supervisora AP busca a supervisão de supervisão como espaço de 

compreensão da relação clínica. Esta dimensão pedagógica se entrelaça à dimensão clínica 

no desenrolar da supervisão de supervisão. Buscando modos de explicitar os afetos 

emergidos na relação terapêutica, a supervisão de supervisão volta-se então para a relação 

clínica estabelecida entre a Supervisora AP e a Estagiária AP2: se a supervisão, enquanto 

experiência clínica em ação, pode criar estratégias para que a Estagiária AP2 reconheça 

seus afetos e designe suas experiências, esta vivência a  auxiliaria a forjar vias de 

compreensão para formular estratégias de diálogo e ressignificação na relação clínica entre 

a Estagiária AP2 e o adolescente E. Neste sentido, são levantadas hipóteses sobre as 

dificuldades da Supervisora AP em abordar diretamente os afetos com a Estagiária AP2.    
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SUPERVISORA APP: Você está dizendo uma coisa, várias vezes você está dizendo uma 

coisa, você disse, naquela época, que eu estou sentindo você repetir, você vai com muito 

cuidado nela, você tem a impressão que ela vai quebrar. 

SUPERVISORA AP: Não é isso, porque eu vejo a estagiária AP2 firme, apesar dessas 

mostras que ela tem, ela é firme, o que me dá medo não é quebrar, é de fazer crescer, 

então...essa não, não... 

Apresenta-se na conversação transcrita uma faceta clínica da supervisão, na qual uma 

hipótese de descrição e designação da situação leva a supervisora a expressar uma via de 

interpretação, posicionando-se em relação ao que lhe foi colocado. Discute-se assim a 

relação clínica entre a supervisora AP e a estagiária AP2, em que são interrogados os 

momentos em que a Supervisora AP sente-se mais ou menos à vontade para abordar a 

experiência vivida no atendimento com a Estagiária AP2. Nesta investigação clínica, a 

supervisora AP percebe que consegue abordar as questões, mas observa a necessidade de 

fazê-lo paulatinamente. Assim, a Supervisora AP2 vislumbra que a questão não seria a 

ausência de um caminho clínico trilhado em supervisão, mas seu próprio desejo de que a 

estagiária AP2 fosse capaz de reconhecer sua experiência mais rapidamente. Nesse sentido, 

a supervisão de supervisão apresenta uma atuação clínica junto à Supervisora AP, como 

pode ser observado no diálogo abaixo. 

SUPERVISORA APP: Então, você está funcionando como? 

SUPERVISORA AP: Não, discordo, discordo. Eu acho que está tendo resultado, por mais 

que eu ache pouco. 

SUPERVISOR HU: Não está funcionando pouco porque você tem consciência do que 

escolheu... 

SUPERVISORA AP: Eu estou meio que estrategicamente, se é que dá para falar isso em 

supervisão... 

No diálogo exposto acima, assim como em outras cenas anteriormente descritas, é 

possível entrever que a supervisão de supervisão não possui um papel de orientação geral 

ou de análise definitiva, mas ocorre tendo como base o diálogo clínico. A partir de uma 

possibilidade de interpretação, a supervisora de projeto se posiciona refletidamente, 
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utilizando-a como modo de se situar em relação à própria ação clínica, independentemente 

de concordar ou discordar da interpretação proposta. A supervisora resgata então uma 

descrição possível da situação clínica e sua maneira própria de colocar-se na relação com os 

supervisionandos. “Estrategicamente”, que aqui pode ser interpretado como 

“cuidadosamente”, é a palavra que a Supervisora AP encontra para nomear seu modo de 

estar na relação com a Estagiária AP2. Trata-se então de discernir quais as dimensões deste 

cuidado e suas implicações. A supervisora AP relata assim situações em que a estagiária 

AP2 conseguiu nomear seus afetos na experiência clínica:  

SUPERVISORA AP: Porque nessa ocasião, também a Estagiária AP3 tinha contado que 

estava chegando tarde, então eu falei: “escuta você não está com medo? Eu estou, eu acho 

que ele também está, e não é disso, é de sair, porque ele está aqui há três anos e não pode 

voltar de onde ele veio senão ele morre, então ele está com medo, e aí, você não está 

sentindo? Então, alguma coisa está errada”; “Ah, é verdade, é porque ele falou isso, falou 

aquilo, porque não sei o quê...”. 

Escutando atentamente o relato, o grupo de supervisores percebe que, em todas as 

vezes que a Estagiária AP2 consegue abordar suas dúvidas, seus afetos e suas questões 

frente à situação de atendimento, a Estagiária AP3 (segunda estagiária participante do 

projeto) está ausente. Assim, a Estagiária AP2, aluna do quinto ano de graduação, só 

consegue expor sua experiência na situação de supervisão quando a Estagiária AP3, do 

terceiro ano da graduação, não se encontra. Nas falas e nas situações apresentadas em 

supervisão de supervisão, percebe-se o fato de que a Estagiária AP2 sente-se inibida por 

sua colega mais nova, com vergonha de não agir de forma apropriada no atendimento e na 

obrigação de realizar um bom trabalho, como relata a Supervisora AP:  

SUPERVISORA AP: Isso é outra coisa que tenho a impressão que estou sacando agora 

mais claramente, eu tenho a impressão que ela tem que ser boa, entendeu? Porque ela é do 

5º. 

Novamente nesta situação, se descortina uma dupla dimensão da supervisão de 

supervisão, apresentada em sua interface clínica e pedagógica: algo percebido nas relações 

efetivadas na supervisão do projeto de atendimento na instituição para menores infratores é 
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clareado quando expresso pela Supervisora AP na supervisão de supervisão, auxiliando-a a 

se apropriar de uma leitura clínica possível sobre a situação apresentada.  

A supervisora DP se refere, logo depois, a um dos aspectos discutidos na Cena1 

relatada no cenário d projeto de plantão psicológico no Distrito Policial, na qual o 

Supervisor de Campo DP2 tinha dificuldade de circular pela instituição, pois se sentia na 

obrigação de saber de antemão a atitude a ser tomada em cada situação para servir de 

referência aos plantonistas. Esta dificuldade de sentir-se à vontade na situação clínica foi 

expressa pela plantonista Plantonista DP5 para descrever o mesmo tipo de questão no 

tocante ao usuário do serviço, com a frase “O lugar do psicólogo aprisiona”. A Plantonista 

DP5 se referia ao fato de que ser vista a partir do lugar de um especialista às vezes 

paralisava a ação clínica e que esta posição mostrava-se incoerente na situação de plantão 

psicológico, que lida com o inesperado e na qual muitas vezes não é possível lidar com um 

saber prévio, sendo necessária uma perspectiva de construir saberes a partir do ocorrido no 

momento presente. No transcurso da dimensão clínica em Supervisão de Supervisão, a 

Supervisora DP faz uma analogia entre a situação vivida pela Estagiária AP2 com relação à 

colega mais nova e o desconforto do Supervisor de Campo DP2 ao responsabilizar-se pelos 

plantonistas, no projeto de plantão psicológico desenvolvido no Distrito Policial. 

SUPERVISORA DP: A primeira coisa que eu lembrei foi da Plantonista DP5, “o lugar do 

psicólogo aprisiona”, eu tive o mesmo problema há pouco, com o Supervisor de Campo 

DP2. 

Nesta articulação realizada pela supervisora DP, a discussão pode ser ampliada de 

uma situação específica ocorrida na supervisão de projeto para a situação clínica de modo 

geral, e a dificuldade da plantonista, abordada pela supervisora, pode ser compreendida a 

partir desta necessidade de se reconhecer e ser reconhecida como psicóloga. Esta conjunção 

entre diferentes situações de projetos ocorridas em diferentes contextos ocorre amiúde em 

supervisão de supervisão, mostrando-se fecunda para refletir sobre a atuação e a formação 

clínica. 

Reconhecendo mais claramente as questões envolvidas com as dificuldades da 

Estagiária AP2 a partir da supervisão de supervisão, a Supervisora AP passa a relatar uma 

situação de intervenção institucional e o modo como estas mesmas dificuldades afloraram. 



 170 

As estagiárias acabam voltando mais cedo do complexo P. para a universidade e por 

coincidência utilizam o mesmo veículo que o diretor A. do Complexo P. (no qual os 

atendimentos se realizavam) que iria para uma reunião. O diretor A., aproveitando a 

situação de privacidade com as estagiárias, começa a discutir seu trabalho na instituição, e 

seu sofrimento pessoal, solicitando a opinião das Estagiárias e buscando um espaço de 

acolhimento. As Estagiárias têm alguma dificuldade para perceber este movimento. 

SUPERVISORA AP: Então, tem isso também, tem isso. Agora que está me pintando mais 

claramente. Pintou isso também de uma forma manifesta, né? Bom, aconteceu isso e eu 

falei: “o que mais vocês tinham para falar?”.  (...) Elas voltaram rapidinho porque a perua 

estava indo embora, lá para o Complexo R. [outro Complexo de Internação da instituição 

para menores infratores], para deixar o diretor A. [Diretor do Complexo P., no qual o 

atendimento do projeto é realizado] no complexo R. que tinha uma reunião de não sei o quê 

e aí, se elas ficassem, teriam que esperar um montão, então vamos lá, deixamos o diretor 

A. e fomos para a USP. Ótimo: perua, Estagiária AP3, Estagiária AP2, o motorista e o 

diretor A. na frente. 

(...)  

SUPERVISORA AP: Ele se vira e: “Vocês estão voltando rápido por quê?”. Porque o T. 

[interno do complexo P. tendido pela estagiária] foi num passeio. “E o outro seu?”. “Ele 

não quis”. “Como não quis, quem é esse menino?” (risos). Aí as duas: “Não, diretor A...” 

Eu já sacava antes de perguntar, aí a Estagiária AP2 explicou: “Não adianta ele ficar 

obrigado, e não sei mais o quê...” E ele: “É verdade, né? O que adianta ele ir obrigado, é 

porque uma vez eu...” . E aí ele contou de um negócio, que na verdade ele se referiu a uma 

coisa que ele já tinha comentado numa reunião, com a Estagiária AP1, que saiu do 

projeto, presente inclusive. Aí ele retoma com as duas de uma vez que ele precisou de um 

atendimento psicológico e psiquiátrico, numa época em que ele estava na frente de um 

presídio e que teve rebelião e ele foi refém, que foi ferido e que a partir disso ele tinha 

pânico e não conseguia voltar para trabalhar, etc. E ele conta que ele também não quis. A 

partir de um certo momento ele diz: “Também, o psicólogo não falava nada, é assim, é 

assim que funciona?”. Eu na época disse: Não, não é bem assim, depende de cada 

psicólogo, mas realmente é meio chato quando o psicólogo não fala nada. Mas aí a 



 171 

Estagiária AP2 estava outra, ele pegava e brincava com ela: “Agora eu é que estou em 

atendimento, com duas psicólogas”. Aí ele ficou falando que não tomava os remédios 

porque achava que era demais, não queria ficar dependente dos remédios, e o psicólogo 

não falava nada e que nunca mais queria precisar de psicólogo. E aí a Estagiária AP2 

disse: “Como é que agora você está conversando com a gente?...”. Ela pontuou muitas 

coisas. Ele falou do filho, que quer fazer faculdade de Psicologia para entender: “Porque 

esses meninos que tem família, que tem casa, que são bem cuidados, caem no crime, por 

quê? Porque deve ter uma razão, deve ter uma explicação, não sei o que, não sei o que lá”. 

E aí a Estagiária AP2: “Será que tem uma explicação? Por que você está tão 

preocupado?”. E ele falou: “Porque não sei se estou tratando bem o meu filho, porque não 

sei se estou dando tudo para meu filho e é demais, porque eu não tive nada e quero dar a 

ele o que eu não tive”. 

SUPERVISOR HU: Ele brincava e fazia atendimento, brincava... 

No trecho apresentado, a Supervisora AP relata uma situação em que reconhece a 

possibilidade de atuação da Estagiária AP2 em um contexto diferente do vivido no 

atendimento com o adolescente E.  

Em seguida, a Supervisora AP passa abordar uma questão teórica surgida a partir 

desta experiência prática e referendada em outra atividade com a Estagiária AP3: o lugar do 

plantão psicológico em instituição. O diretor A. procurou, implicitamente, uma escuta 

clínica para sua experiência, e a atitude da Estagiária AP2 permitira que o atendimento se 

configurasse, independentemente do local e do fato de não ter sido formalizado enquanto 

tal. Em seguida, a supervisora AP passa a relatar situações em que qualquer procura por 

auxílio, em relações diferentes da atuação propriamente psicológica e clínica, era chamada 

informalmente de plantão psicológico entre os alunos de graduação. Para a Supervisora AP, 

este uso podia fazer com que a discussão em torno do plantão psicológico em instituição se 

banalizasse e perdesse a força. Neste sentido, encontra-se uma tensão entre teoria, prática e 

ação cotidiana na universidade enquanto instituição, que é abordada na discussão da 

supervisão de supervisão e leva a uma ação prática: a criação de espaços específicos de 

discussão teórica. 
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 SUPERVISORA AP: Aí a Estagiária AP2 disse que falou isso, que falou aquilo... Aí eu 

falei: “Nossa, que legal! Foi um plantão”. Em supervisão anterior, anterior à anterior 

ainda, quando a gente fez o negócio do trabalho [trabalho sobre o projeto apresentado em 

congresso], a Estagiária AP3 quis tirar dúvidas: “O que é plantão? Por que tem alguns 

amigos que eu encontro e falam que vieram do plantão com fulana?”. Foi legal entrar 

nessa coisa de abrir o espaço clínico, que o plantão está na atitude, que a gente discute de 

inserção na instituição e ver que ela está conseguindo ter mais flexibilidade... Mas ao 

mesmo tempo diferenciar, porque ouvir o seu amigo quando ele está mal não é plantão, é 

dar um ombro amigo, o lugar é completamente outro. Isso me atentou para o cuidado que 

a gente tem que ter também em relação aos nomes... 

SUPERVISORA DP: Que teorizar tem um papel importante de diferenciar, dar nome às 

coisas...  

SUPERVISORA AP: E que agente precisa ter esse cuidado, dos nomes, de discutir a 

relação do trabalho com a teoria, com a fenomenologia, com a instituição... Que é 

importante. 

SUPERVISORA DP: E talvez às vezes a gente precise ficar numa questão muito de se 

interrogar da relação da prática com a fenomenologia, com a psicologia... 

SUPERVISOR HU2: Talvez a gente precise dar mais nome para as coisas, assim, por isso 

eu tenho uma ideia de a gente fazer umas discussões teóricas.... 

SUPERVISORA APP: Mas isso só tem sentido se a prática puxar. 

SUPERVISORA AP: Mas já está puxando, Supervisora APP. 

A partir da prática de plantão psicológico questionada pelos estagiários e abordada 

neste diálogo, emergem diversos temas que repetidamente se apresentam na supervisão de 

supervisão: a necessidade de circunscrever e designar a prática, construindo a partir dela 

uma elaboração teórica, a relação entre a prática psicológica e o contexto social de atuação, 

a relação entre a perspectiva fenomenológica e a prática psicológica e a questão de como 

estas dimensões podem ser articuladas para compreender teoricamente o trabalho. Tais 

questões apontam para uma dimensão prático-teórica da supervisão de supervisão, na qual 

emergem questões oriundas da experiência concreta que podem ser refletidas teoricamente 
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tanto na própria supervisão de supervisão quanto no direcionamento de outros espaços de 

reflexão teórica – pesquisas, grupos de estudos, eventos, etc.  

 Em síntese, as cenas de supervisão de supervisão apresentadas em torno do projeto 

de Acompanhamento Psicológico na instituição para menores infratores abordaram a 

constituição de uma perspectiva de compreensão da ação do psicólogo nos contextos 

institucionais e comunitários, um questionamento do próprio laboratório universitário 

enquanto instituição, a compreensão da dinâmica clínica dos espaços de atendimento 

psicológico e supervisão e as dimensões teórico-práticas e ético-políticas subjacentes à 

práxis desenvolvida.  

No momento de reorganização do projeto, assomaram principalmente questões 

relativas à consideração do contexto institucional e à perspectiva teórica para elaboração da 

atuação psicológica, configuradas como balizas norteadoras para a formação de uma 

compreensão coletiva da atuação clínica, despertadas pela recusa da supervisora 

responsável pelo projeto em discutir tais questões. Nesse âmbito, aflora também a discussão 

do laboratório universitário enquanto instituição, para a formulação de referências que 

direcionem futuras intervenções, expressando uma dimensão institucional da supervisão de 

supervisão: ao mesmo tempo em que institui novas formas de ação e relação entre a equipe, 

permite questionar modos já instituídos anteriormente. 

 No momento de reinício do projeto, emergem principalmente questões relativas à 

aprendizagem da práxis psicológica, tanto em relação aos estagiários participantes, no 

tocante à atividade de atendimento, quanto em relação à supervisora, no tocante à atividade 

de supervisão. Neste âmbito, reitera-se a dimensão clínico-pedagógica da supervisão de 

supervisão, também referenciada no cenário do projeto de plantão psicológico no Distrito 

Policial. Outra questão manifestada é a necessidade de reflexão teórica, novamente surgida 

a partir da prática relatada pelos alunos participantes. Assim como o Supervisor de Campo 

DP2 questiona o lugar da supervisão de campo, a Estagiária AP1 e a Estagiária AP2 

questionam a compreensão do plantão psicológico, levando por vezes à reflexão, por vezes 

à formulação de espaços específicos de reflexão. Nesse sentido, a supervisão de supervisão 

também acaba por instituir novos espaços, formalizados na instituição universitária.    
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Cenário 3: Projeto de Atendimento Individual  a usuários encaminhados por outros projetos 

 

Desde o início de 2002, as equipes atuantes em vários projetos de atenção 

psicológica em diferentes instituições observaram a existência de uma demanda por 

atendimentos psicológicos num espaço diferenciado. Tal demanda abarcava tanto a 

necessidade de um ambiente que pudesse oferecer uma maior privacidade para alguns 

integrantes das instituições que, por sua situação no contexto, não se sentiam à vontade para 

abordar determinadas questões no espaço institucional, quanto solicitações explícitas por 

atendimento psicoterapêutico individual de cunho regular como decorrência de alguns 

contatos com o plantão psicológico, oficinas de recursos expressivos e outras modalidades 

de prática.  

Num primeiro momento, esta demanda se mostrava mais evidente na instituição 

para menores infratores, principalmente junto a adolescentes e funcionários, e o Projeto de 

Atendimento Individual foi implantado, em 2002, para contemplar esta instituição. Assim, 

quando a equipe de plantão psicológico da instituição para menores infratores recebia 

solicitações por atendimentos psicológicos num espaço externo, o que era mais habitual 

entre funcionários das unidades de internação, ou quando a procura recorrente ao plantão 

psicológico configurava uma demanda clara por um atendimento mais constante e num 

período maior, mais recorrente com adolescentes internos, realizava-se um 

encaminhamento para o Projeto de Atendimento Individual.  

Posteriormente, outros atores institucionais (policiais, participantes de mutirão, 

funcionários e adolescentes da instituição para menores infratores, clientela atendida pela 

instituição jurídica e pelo distrito policial, estagiários de direito, etc.) manifestaram 

demanda por alguma espécie de atendimento psicoterápico e o projeto de Atendimento 

Individual passou a estender-se a todos os atores sociais de instituições e contextos sociais 

atendidos por projetos de atenção psicológica do Laboratório de Estudos em 

Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia. Desse modo, o projeto passou a 

receber encaminhamentos, geralmente realizados no curso das visitas às instituições 

realizadas por outros projetos, para acompanhamento individual.  

Os atendimentos são realizados tanto em salas cedidas pelas instituições quanto na 

universidade. A alocação depende das condições do contexto de cada instituição, 
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principalmente no que se refere aos internos com privação de liberdade, já que existem 

inúmeras dificuldades para seu deslocamento até a clínica-escola da universidade38. No 

caso dos adolescentes que obtêm progressão de medida sócio-educativa, saindo da 

contenção de liberdade para a semiliberdade ou para liberdade assistida, é oferecida a 

possibilidade de continuidade do trabalho na clínica-escola do IPUSP, mesmo local de 

realização dos atendimentos a outros usuários do projeto. Os atendimentos 

psicoterapêuticos são realizados semanalmente, com horário fixo, em sessões de 

aproximadamente uma hora e o processo terapêutico ocorre enquanto houver demanda por 

parte da pessoa atendida.  

Há uma preocupação constante no projeto de recontratar o atendimento junto ao 

usuário, de modo a desvinculá-lo de pressões institucionais, bem como de reavaliar 

periodicamente a demanda conforme o andamento do processo terapêutico. Assim, uma 

discussão usual no projeto se refere à configuração do atendimento que, embora implique 

num acompanhamento mais prolongado do que o plantão psicológico, não possui como 

regra fixa a psicoterapia por tempo prolongado, do modo como é compreendida 

tradicionalmente. Ocorrem atendimentos mais breves, atendimentos de médio prazo e 

atendimentos mais prolongados, sendo que o tempo de duração dependerá da própria 

dinâmica do atendimento realizado. 

O projeto tem como alguns de seus objetivos centrais a promoção atenção 

psicológica junto à população, oferecendo um espaço de reflexão e de responsabilização 

diante de si mesmo e de seu contexto de vida, bem como oferece estágio aos alunos de 

graduação do Instituto de Psicologia da USP. Nesse sentido, possibilita a formação de 

psicólogos engajados nas problemáticas sociais e no trabalho em instituição, além de 

fomentar pesquisa sobre as possibilidades de intervenção da psicologia social clínica em 

contexto institucional. Deste modo, o atendimento na clínica-escola a usuários cujo 

contexto de vida também é assistido em projetos inseridos nos cenários sociais que eles 

                                                 
38 Como relata Mosqueira (2008), o deslocamento dos adolescentes infratores das unidades de internação para 
qualquer local externo obedece a normas de segurança que tornam o transporte uma operação intricada e 
trabalhosa: pelo regulamento, é preciso o acompanhamento de agentes de segurança das unidades e de uma 
escolta da polícia militar armada, com a sirene ligada e que os adolescentes permaneçam algemados durante 
todo o período fora da unidade de internação. Além do constrangimento causado na clínica-escola, tanto para 
os adolescentes quanto para a população, com a presença de agentes armados e internos algemados, amiúde 
não há viaturas disponíveis para o transporte e as atividades externas à unidade de internação devem ser 
remarcadas. Assim, um atendimento semanal externo torna-se, senão inviável, ao menos irregular. 
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freqüentam auxilia a compreender a conexão entre as questões subjetivas e as condições 

sociais em que os usuários se encontram.  

Ao longo de seu funcionamento, o projeto passou a se deparar com a questão dos 

limites e possibilidades dos atendimentos em saúde, refletindo sobre o modo de 

organização dos processos terapêuticos de uma maneira ampla, buscando modos de 

contemplar a abundante demanda por atendimento nas instituições públicas por meio de um 

serviço de qualidade. Neste contexto, são colocados temas como a duração dos 

atendimentos e eventuais limites relativos à fila de espera, a necessidade da organização de 

uma rede de encaminhamentos em Psicologia e eventuais tensões entre concepções que 

privilegiam a formação em psicoterapia de tempo prolongado e a necessidade de atender 

um grande contingente de pessoas. Diante destas questões, o projeto busca investigar 

modos possíveis de atuação para construir referências que visem responder a problemas 

usuais nos serviços de saúde, bem como na clínica-escola. As cenas de supervisão de 

supervisão acompanham estas discussões. 

  

Cena 1: Articulando uma compreensão da prática desenvolvida no projeto  

 

O Supervisor AI aborda a participação dos supervisionandos e a condução do 

projeto de Atendimento Individual, já que este projeto tem a perspectiva de que o 

atendimento oferecido atue como rede de apoio a outros projetos. Normalmente, quando o 

projeto acolhe os usuários, utiliza o artifício de marcar o encontro seguinte, mas sem fixar 

previamente o tempo ou a modalidade de atendimento a ser efetivada, o que dependerá do 

desenvolvimento do processo terapêutico. O Supervisor AI narra o atendimento de um 

usuário feito pelo Estagiário AI1, que já vem ocorrendo há algum tempo e no decurso do 

qual o acolhimento oferecido inicialmente vem se configurando como psicoterapia. O 

direcionamento do atendimento e a necessidade de sua formalização junto ao usuário são 

temas discutidos na supervisão de supervisão:  

 

SUPERVISOR AI: (...) eu já tive essa conversa com o grupo novo, que foi a última que eu 

ia contar, eu discuti o caso dele, né? Como já estava mais tranquilo, eu pude discutir um 

pouco sobre psicoterapia. Eu falei, como já está virando uma psicoterapia, eu discuti o que 
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eu pensava de psicoterapia. Eu pensava que não era muito pessoal, e que já estava rolando 

e que ele [o estagiário] precisava discutir melhor isso e ver como fazer, porque ele [o 

atendimento] precisava desse encaminhamento [discussão sobre a condução do 

atendimento em supervisão de supervisão].  

SUPERVISORA APP: É, então precisava discutir as coisas que estavam acontecendo, não 

necessariamente é uma coisa que precisa ser mudada [não significaria que não poderia 

haver psicoterapia, mas que era necessário formalizar o atendimento].  

SUPERVISOR MH: De repente é uma questão de psicoterapia mesmo, mas então o 

contrato tem que ser feito nesse sentido. 

 

Ao longo da supervisão de supervisão, a discussão sobre o atendimento do 

Estagiário AI1 vai se relacionando a uma reflexão mais ampla sobre quais seriam as 

modalidades de prática psicológica oferecidas, que poderiam ir desde um atendimento mais 

curto até um processo terapêutico mais prolongado. Os supervisores buscam compreender 

ainda como estas modalidades estariam relacionadas ao sentido do projeto que vem sendo 

debatido em supervisão de supervisão: pesquisar modos de responder à demanda por 

atenção ao sofrimento psíquico na rede pública que chegam também às clínicas-escola das 

universidades, bem como de formar os alunos de graduação neste campo. Isto se expressa 

nas palavras do Supervisor HU2: 

 

SUPERVISOR HU2: A discussão é importante no sentido de clarificar inclusive o que está 

acontecendo, qual é o projeto, o perigo e inclusive em termos de formação, para ele 

também ficar claro. [Aqui, o supervisor se refere ao fato de que a psicoterapia deve ser uma 

demanda do usuário, e não do aluno que deseja atender. Assim, é necessário esclarecer a 

demanda do cliente e realizar um contrato]. 

SUPERVISOR AI: (...) isso, às vezes, precisava de uma reunião (...). 

  

Neste trecho, o Supervisor AI alude o papel da supervisão de supervisão como 

articuladora do sentido das práticas desenvolvidas. Em supervisão de supervisão, as 

experiências proporcionadas pela prática, sendo consideradas teoricamente tanto no eixo da 

reflexão sobre as possibilidades de atuação terapêutica do psicólogo quanto no eixo da 
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atuação nas condições sociais concretas enfrentadas pela universidade enquanto instituição, 

reorientam a práxis no sentido de reapropriá-la do contexto em que se insere. Neste sentido, 

há um entrecruzamento de dimensões clínicas, teórico-práticas e ético-politas nas 

discussões apresentadas.  

A partir da discussão realizada sobre o direcionamento a tomar no caso do 

Estagiário AI1, inicia-se uma reflexão de ordem mais geral, sobre a função do projeto como 

um todo e as características do atendimento prestado. Como o projeto tem por objetivo 

oferecer um atendimento psicoterapêutico, todavia não necessariamente com a perspectiva 

clássica do atendimento prolongado em psicoterapia, discute-se como circunscrever a 

proposta. Os supervisores argumentam sobre o papel do atendimento individual e a 

possibilidade de realizar psicoterapia ou de fazer encaminhamentos de casos que são 

atendidos semanalmente na perspectiva do plantão. A questão então é a análise do 

momento em que um atendimento discutido e recontratado a cada encontro se torna uma 

psicoterapia e isto pode ser abordado e discutido com o usuário. 

Aprofundando os aspectos relacionados ao modo como a práxis se efetiva, a questão 

do sentido atribuído ao projeto de atendimento individual e de suas possíveis 

ressignificações acaba por remeter ao ato de nomeá-lo: os supervisores controvertem a 

possibilidade de demarcar, na própria designação atribuída, o sentido que se quer dar. Desta 

intenção, surge a sugestão aventada pela Supervisora APP de utilizar a expressão 

“acompanhamento individual” em substituição a “atendimento individual”. Para ela, o 

termo “acompanhamento” abrangeria qualquer modalidade de processo psicoterápico, 

ressaltando a atitude clínica de atenção e cuidado terapêutico e demarcando um passo-a-

passo do processo terapêutico, enquanto o vocábulo “atendimento”, embora não sendo 

circunscrito à psicoterapia, não apresentaria o mesmo caráter de perfazer o trajeto com o 

outro. Esta reflexão sobre as palavras utilizadas para designar a prática psicológica remete a 

diversos projetos e é um tema bastante presente nas discussões de supervisão da supervisão, 

acompanhando as teorizações sobre a prática39, conforme se apresenta:  

 

                                                 
39 Para um aprofundamento sobre o resgate etimológico e as reflexões sobre o sentido das palavras utilizadas 
na designação na prática psicológica em pesquisas levadas a cabo no LEFE-IPUSP, pode-se consultar: Morato 
(1999c), Aun (2005), Almeida (2005), Oliveira (2006), Mosqueira (2008) e Nunes & Morato (2009). 
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SUPERVISORA AP: Mas então, como é que fica? Como é que nós esclarecemos e 

fechamos pra nós isso no individual?  

SUPERVISORA APP: Até agora pra mim, ao invés de “atendimento”, ser 

“acompanhamento” talvez abra pra pensar mais amplo, porque, como eu estou 

acompanhando, ou eu posso continuar com plantão ou eu posso partir para uma 

psicoterapia... 

SUPERVISOR AI: Eu estou com você.  

SUPERVISORA APP: Mas essa é uma possibilidade concreta. (...) Porque é caso a caso, 

você vai acompanhar... Por exemplo, eu estava pensando, se ao invés de “atendimento” 

fosse “acompanhamento”, porque abre esse leque como vendo o [projeto] “Primeira 

Atenção”, na verdade ainda que se ponha um plantão, mas você acompanhando, você vê 

caso a caso o que aquilo requer. Como esse caso aí do Estagiário AI1 já era psicoterapia, 

eu também estou acompanhando. Claro que nós vamos poder discutir, ver agora até com 

maior precisão (...) mas essa coisa do acompanhamento calha direitinho. 

 

A seguir, os supervisores ventilam o sentido de termos como atenção, 

acompanhamento, atendimento e aconselhamento, buscando delinear a compreensão do 

acompanhamento psicológico e da ação clínica independente de sua modalidade. Os 

supervisores abordam ainda o papel que o projeto possui na formação através de estágios 

direcionados à graduação em Psicologia. A discussão da práxis junto aos alunos se efetiva 

também a partir da compreensão teórica de palavras como “atenção” e “acompanhamento”, 

familiares à prática clínica, com base em um resgate etimológico. 

A elaboração teórica do léxico utilizado na prática clínica, em supervisão de 

supervisão, é tão recorrente que já foi abordada por alguns dos supervisores em suas 

investigações científicas. Por exemplo, Aun (2005) discute os significados de atenção40, 

                                                 
40 O termo atenção, na perespectiva da atenção psicológica, será discutido posteriormente. 
4 “O dicionário aponta vários significados para a palavra acompanhar, porém percebe-se que: estar ou ficar 
com ou junto a alguém, além de prestar atenção (a algo ou alguém), compreendendo ou assimilando 
através dos sentidos e/ou da inteligência o que é dito, pensado por outrem são os que mais se aproximam do 
significado/sentido do nosso estar com os jovens em atendimento. Trata-se de um agir em conjunto, em 
colaboração com alguém em direção a um único destino: o cuidado com a dimensão humana de cuidar de 
si”. (Mosqueira, 2008, p. 84, grifos da autora).  
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Mosqueira (2008) discute o sentido de acompanhamento41 e Oliveira (2006)42 discute o 

sentido de termos como atenção, pedido, queixa e demanda, utilizados na prática de plantão 

psicológico. Esta discussão ocorre no panorama de criação de um campo de ação 

psicológica que não se vincula mais à compreensão tradicional do Aconselhamento 

Psicológico na qual o LEFE-IPUSP se originou. No entanto, as modalidades de prática 

desenvolvidas tampouco compreendem a clínica do ponto de vista psicoterapêutico de 

cunho mais ortodoxo, segundo o qual a relação terapêutica apenas é pautada em um 

enquadre no qual o psicólogo conduz os objetivos e o percurso da relação terapêutica, 

demandando uma estrutura fixa em termos de local de atendimento, modo de realização da 

entrevista psicológica, contrato e outros aspectos43.  

A discussão aflorada na supervisão de supervisão tem como pano de fundo a 

historicidade do LEFE-IPUSP enquanto instituição: tendo origens no campo do 

Aconselhamento Psicológico de vertente humanista, o laboratório universitário é criado na 

transição para uma compreensão fenomenológica existencial da prática psicológica, bem 

como para contextos externos à clinica-escola enquanto campo de ação. A discussão dessa 

transição é realizada em diversas supervisões de supervisão: na perspectiva de certos 

supervisores, a questão seria ressignificar aconselhamento psicológico, como campo de 

trabalho, a partir de novas concepções ancoradas na fenomenologia e atentas ao contexto 

social. Para aqueles que defendem esta posição, o principal argumento é o fato de o 

Aconselhamento Psicológico ser definido como um dos campos principais e específicos de 

atuação do psicólogo na regulamentação da profissão. No olhar de outros supervisores, o 

                                                 
41 Cabe, no contexto da discussão ocorrida em supervisão de supervisão, apresentar também os significados 
do termo atender: 1. dar ou prestar atenção. 2. Atentar, observar. 3. Acolher com atenção ou cortesia. 
(Ferreira, 1989). Atender (e) (latim attendo, -ere, estender para, dirigir para, estar atento) v. tr. 1. Prestar 
atenção a. 2. Ter em consideração. 3. Cuidar de. 4. Deferir. v. intr. 5. Estar com atenção. Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa. 
 
 
43 Enéas (2000) descreve o enquadre terapêutico em uma abordagem mais tradicional do atendimento 
psicológico: “Entende-se aqui o enquadre não apenas enquanto elementos fixos da condição de trabalho do 
terapeuta, como freqüência, duração das sessões, local e disposição de sua realização, valor e forma de 
pagamento, etc., mas também as condições estruturais e contextuais do paciente e do terapeuta (e até mesmo 
do local de atendimento, quando ocorre em instituição, por exemplo) que permitem definir questões centrais 
como o aspecto a ser trabalhado, os objetivos específicos a atingir, uma duração de tempo compatível para tal, 
além de um leque de recursos técnicos que viabilizem o trabalho.”(p.76). Embora a compreensão do enquadre 
nesta descrição já tenha se modificado em relação à imagem clássica do psicoterapeuta, cujo enquadre único é 
atendimento de freqüência mínima semanal em consultório, a pressuposição do trabalho com elementos fixos 
e dispostos de antemão norteia toda a descrição da forma pela qual a relação terapêutica deve ser emoldurada.  
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percurso a tomar seria marcar uma diferença em relação ao aconselhamento e renomear o 

trabalho. Para estes, o peso histórico do aconselhamento diretivo e marcado pelo 

positivismo americano, além da compreensão popular do aconselhamento como “dar 

conselhos”, impediriam sua reinvenção.  

Neste âmbito, descortina-se uma dimensão cartográfica e autofágica da supervisão 

de supervisão: a cartografia realizada neste debate se refere ao próprio LEFE-IPUSP 

enquanto instituição universitária. A discussão sobre o lugar teórico ocupado pelas práticas 

psicológicas desenvolvidas pode ser remetida a um diálogo ocorrido no segundo cenário, 

quando os supervisores conversavam sobre a saída da Primeira Supervisora da supervisão 

do projeto de Acompanhamento Psicológico a adolescentes, cuja compreensão clínica era 

rogeriana-humanista. Em meio à controvérsia sobre a participação de um supervisor que 

não discute seu projeto em supervisão de supervisão, ocorrida na cena anterior, a 

Supervisora APP mencionara a diferença de posicionamento teórico com relação ao 

aconselhamento dentro do grupo. Nesta cena, o questionamento sobre o campo do 

aconselhamento volta a ocorrer: 

 

SUPERVISORA APP: Eu trouxe isso à tona [a possibilidade de renomear o projeto], e o 

Supervisor AI sabe disso, porque discutimos isso juntos, eu fui atrás da etimologia de 

“atenção”.  

SUPERVISOR AI: Isso, nós fomos. 

SUPERVISORA AP: Mas eu ainda acho complicado pensar em atenção e aconselhamento 

como a mesma coisa. Quando a gente traduziu o texto para o congresso de cuba, que eu 

coloquei no espanhol, que ficou consejería, ficou mais claro... Eu não faço consejería... [a 

supervisora tem o espanhol como língua nativa]  

SUPERVISORA APP: Mas tem o resgate que a Malu44 faz a partir do Benjamin, de 

consilium... O Benjamin coloca que aconselhar é menos responder a uma pergunta que 

fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada... 

                                                 
44 A supervisora APP refere-se aqui ao texto de Schmidt (1999), que se inicia com uma epígrafe de Walter 
Benjamin, afirmando “Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a 
continuação de uma história que está sendo narrada” (Benjamin, 1985, p. 200) e posteriormente aborda o 
sentido etimológico de aconselhar, originado nas palavras latinas consilium e consiliare, que designam 
com/unidade e com/reunião, Schmidt (1987), denotando assim abertura para o diálogo na compreensão de um 
tema. Esta questão será discutida no terceiro capítulo. 
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SUPERVISOR HU: Mas o aconselhamento tem toda uma carga e uma tradição adaptativa 

na psicologia... 

SUPERVISOR AI: Mas nesse sentido que a supervisora APP está colocando dá para 

inclusive fazer uma aproximação com atenção. 

SUPERVISOR HU2: Mas com o histórico, o problema é o que vem junto, é o resquício, por 

isso que eu acho que tanto faz o nome...  

SUPERVISOR DJ: Eu acho que dá para entender como aconselhamento, ainda mais se 

você vê a proximidade do Benjamin com a fenomenologia. 

SUPERVISORA APP: A questão é compreender o aconselhamento como um campo, não 

como uma teoria. 

SUPERVISOR DP: Mas esse campo a gente não compreende já como psicologia social 

clínica? Não sei, pra mim faz mais sentido pensar o campo como a social clínica pela coisa 

de trabalhar no contexto social, na instituição, e pensar teoricamente pela fenomenologia 

mesmo. 

SUPERVISORA APP: Eu inclusive li um texto da Ruth Scheeffer45 em que ela já falava do 

aconselhamento rogeriano como um acompanhamento do cliente... 

SUPERVISOR HU2: Mas aí é que está, não tem como falar de aconselhamento sem tocar 

nessa raiz... 

SUPERVISORA DP: E é por isso que eu prefiro entender o que a gente faz como Atenção 

Psicológica em instituições, ou no contexto social, porque não pega nem pela questão 

psicanalítica da social clínica, nem por essa tradição do aconselhamento, que não dá... 

SUPERVISOR PM: É, esse aconselhamento aí, eu acho que não tem nada a ver com o que 

a gente faz.  

 
A partir desta discussão, retoma-se a questão da etimologia, no modo como foi 

abordada em publicações de alguns dos supervisores. Estas publicações, em geral, tiveram 

como base investigações sobre a prática desenvolvida nos projetos de atenção psicológica 

nas instituições e comunidades. Assim, o espaço de supervisão de supervisão é utilizado 

para retomar teorizações anteriores, construindo um sentido comum para as práticas 

desenvolvidas. Do mesmo modo que ocorreu nas publicações, as teorizações em supervisão 

                                                 
45 Scheeffer, R. Teorias de Aconselhamento. São Paulo: Atlas. 1986. 
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de supervisão também emergem a partir da prática. Neste sentido, se coloca uma dimensão 

prático-teórica da supervisão de supervisão: a partir de questões relativas ao 

direcionamento do trabalho – diferenciação entre plantão, acompanhamento e psicoterapia 

para encaminhamento de pacientes – surgem questões teóricas que desvelam a vinculação 

da ação clínica a um posicionamento em relação à práxis. É o clareamento deste 

posicionamento que direciona a reflexão teórica.  

Nesta discussão, alguns supervisores remetem a dois outros projetos que realizam 

algum modo de atendimento mais sistemático, buscando diferenciar as singularidades: o 

Projeto “Primeira Atenção” e o Projeto de Acompanhamento Individual na instituição para 

menores infratores. Como mencionado anteriormente, o projeto de acompanhamento 

individual contempla uma demanda da instituição para menores infratores para realizar 

atendimentos a adolescentes internos com recomendação judicial para psicoterapia. O 

projeto “Primeira Atenção” se iniciou como alternativa ao plantão psicológico de acesso 

livre realizado na instituição para menores infratores. Em um período no qual a visita à 

instituição se tornara perigosa aos plantonistas pelo risco de rebelião, os adolescentes 

passaram a ser levados para a clínica-escola e um projeto de atendimento específico foi 

criado. A participação no projeto dependia de o adolescente solicitá-la aos funcionários da 

unidade e estava sujeita à sua aprovação, com o objetivo da instituição de evitar fugas.  

Primeiramente, a questão do significado dos termos é referida por uma pesquisa 

científica e logo depois, pela atribuição de nome ao projeto “Primeira Atenção”. Evidencia-

se assim que a mesma discussão sobre os termos utilizados, em curso com relação ao 

projeto de Atendimento Individual, ocorrera no projeto Primeira Atenção, sendo o espaço 

de supervisão de supervisão utilizado para a lapidação destas designações sob uma 

perspectiva teórica. 

  

SUPERVISORA MH: Mas isso [o significado de atenção] a gente já tinha olhado, na minha 

dissertação. 

SUPERVISOR HU1: E depois por causa do [projeto] Primeira Atenção46. 

                                                 
46 O Supervisor HU e a Supervisora MH supervisionaram o projeto Primeira Atenção, sendo que a concepção 
do projeto a partir das dificuldades de realizar o plantão na instituição para menores infratores coube à 
Supervisora MH. 
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SUPERVISORA APP: Mas a gente retomou mais a fundo. De tentar clarear a questão do 

acompanhamento, da atenção, do aconselhamento e pensar estas coisas a partir da 

fenomenologia. Porque já é uma questão recorrente, que apareceu na supervisão dos 

projetos da Fundação CASA, apareceu no projeto da Supervisora AP, apareceu no DJ, 

enfim, em todos os projetos.. 

SUPERVISORA APP: Quando você diz isso [aponta mais precisamente os termos usados] 

clareia para os alunos isso [a perspectiva sob a qual se observa o trabalho] de um outro 

jeito, até se poder dizer atendimento, mas pode se discutir nesta compreensão desta 

etimologia Uma das possibilidades de atenção tem a ver com escort47, em inglês... Porque 

scort em inglês é acompanhamento. 

SUPERVISOR AI: Na etimologia do escort48, a gente pode pensar que os 

acompanhamentos precisam de técnicas ou introspecto, que tem uma coisa específica, não 

é qualquer estar junto...  

 

O projeto de Acompanhamento Individual na instituição para menores infratores, o 

projeto de Atendimento Individual aos usuários dos projetos e o projeto Primeira Atenção 

têm em comum o fato de, de alguma forma, haverem voltado a se realizar na clínica-escola 

após a maioria dos atendimentos terem migrado para outras instituições e comunidades. No 

entanto, as razões e condições desta instalação na clínica-escola, ou do enquadre clínico do 

atendimento, foram muito diferentes: no caso do Atendimento Individual a atores de 

instituições atendidas, relacionavam-se às características próprias do projeto, no caso do 

projeto Primeira Atenção, eram oriundas impedimentos da instituição, no caso do 

Acompanhamento Individual de adolescentes, perpassavam demandas dos juízes. Assim, a 

supervisão de supervisão busca esclarecer semelhanças e diferenças entre estes projetos, 

tanto no sentido teórico quanto em relação aos alcances e limites da práxis. 

 

SUPERVISORA AP: E o individual do complexo P. é mais quando tem a questão judicial. 

                                                 
47 Escort v.t.: 1. To go with as na Escort; accompany to protect or show honor or courtesy to. Syn: 
accompany, attend, GO with, convoy, conduct. (Webster’s Dictionary, New World Dictionaries, 1979).  
48 escort (n.) 1570s, from M.Fr. escorte, from It. scorta, lit. "a guiding," from scorgere "to guide," from V.L. 
*excorrigere, from ex- "out" + corrigere "set right" (see correct). The military sense is original; that of 
"person accompanying another to a social occasion" is 1936. The verb is from 1708. Related: Escorted; 
escorting. Online Etymology Dictionary, http://www.etymonline.com/index.php?term=escort , acesso em 
20/07/2010. 
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SUPERVISOR HU: Mas aí qual a diferença do [projeto] Primeira Atenção para o [projeto] 

individual? É só o público? 

SUPERVISORA APP: Não só isso do judicial, tem o encaminhamento de outros projetos, 

na verdade o individual está aberto pra isso, eu acho. 

SUPERVISOR DJ: Mas eu quase não encaminho, porque geralmente as pessoas do 

jurídico são de outras regiões.  

SUPERVISOR AI: Mas de qualquer forma o individual eu acho que está aberto pra 

receber pra acolher encaminhamentos de outros projetos, não precisa ser zona oeste. 

A partir da questão do modo como o atendimento chega, abre-se a questão de como lidar 

com o encaminhamento: eles precisariam ser discutidos na entrada e avaliar o 

atendimento terapêutico ao longo do processo considerando as possibilidades e limites da 

clínica-escola como instituição 

SUPERVISORA APP: Agora, por outro lado, eu volto à questão (...) na medida em que ele 

está dando conta da procura, do pedido, estar trabalhando com pedidos, daí a justificativa 

de fazer plantão no começo e trabalhar neste desenrolar, trabalhar a psicoterapia como 

atendimento, acompanhamento numa perspectiva sempre de fechar cada sessão, quer dizer 

de fazer esta avaliação de combinar em que o outro se empenhe, porque senão isto pode 

[continuar] eternamente, porque não tem a procura. Ou, por ser instituição, a gente 

deveria minimamente colocar um certo limite. 

SUPERVISOR HU: Da própria instituição.  

 

O diálogo relatado é uma discussão dos projetos em geral que circunscreve os 

alcances e limites da ação psicológica em diferentes contextos e demandas institucionais. 

No caso do projeto de Acompanhamento Psicológico, por exemplo, o clareamento da 

demanda se deve, primeiramente, à investigação, junto ao adolescente, se a demanda por 

atendimento também é dele ou se fica circunscrita à ordem judicial e à necessidade de 

cumprir as regras estipuladas nas medidas sócio-educativas aplicadas. A partir da 

apropriação da demanda, o processo terapêutico pode ser constituído. No caso do projeto de 

Atendimento Individual, a procura é livre, permitindo a construção mais clara de uma 

demanda do sujeito. No entanto, se fazem presentes os limites relativos à capacidade de 

atendimento de uma instituição cuja oferta de serviços é pública. Em supervisão de 
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supervisão, discute-se a diferença entre lidar com os limites colocados pela situação da 

clínica-escola e pela situação de demanda judicial.  

 

SUPERVISOR AI: Como que fica essa questão de colocar o limite com o fato de ser 

encaminhamento judicial? 

SUPERVISORA APP: No encaminhamento judicial, o que você vai fazer é ver se existe 

alguma demanda, porque ele pode não querer vir e estar sendo obrigado, já tem um viés, 

um atravessamento...  

SUPERVISORA AP: E muitas vezes é só pra cumprir tabela, mesmo, mas você também 

precisa tomar cuidado nisso, porque outro dia o moleque foi pra jogar dominó, mas eu 

achei que tinha uma coisa também de ele usar o espaço para sair um pouco da 

internação...  

SUPERVISORA MH: Mas aí o atendimento vai pra qualquer lado, ele não tem 

propriamente uma demanda psicológica clara, mas o espaço é um alívio, ou um 

acolhimento para ele. 

SUPERVISORA DP: E daí pode clarear uma demanda psicológica. 

SUPERVISOR DJ: Ou não. 

 

O diálogo entre os supervisores retorna aos encaminhamentos a serem dados para o 

projeto de atendimento individual, relacionando-os com um problema comum na clínica-

escola: a grande fila de pessoas esperando por atendimento e as dificuldades de contemplar 

esta demanda. A questão é analisada sob duas perspectivas: o modo como o 

encaminhamento é realizado e a adequação dos atendimentos propostos ao contexto 

institucional. Neste último prisma, tanto a questão do tempo de atendimento e dos limites 

institucionais é colocada. Subjacente a este debate, encontra-se a abrangência do problema, 

já que este é recorrente nas clínicas-escola e dos serviços psicológicos públicos brasileiros. 

Neste sentido, o projeto universitário é compreendido como espaço de investigação e 

pesquisa de modos de ação capazes de se tornarem referência para oferecer atendimento 

psicológico de qualidade evitando, ao mesmo tempo uma fila interminável nas instituições. 

No entrecruzamento destas perspectivas de debate, a supervisão de supervisão se manifesta 
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como espaço de articulação entre pesquisa e extensão universitária, abrangendo o âmbito da 

cartografia, a discussão sobre políticas públicas e as perspectivas teórico-práticas.   

 

SUPERVISORA APP: Mas a minha questão ainda é: qual é o limite, se é necessário um 

limite, qual é o limite? 

SUPERVISOR AI: É o limite da relação... Eu acho que tem que ser o limite da relação e 

ambos estão dentro dos limites institucionais.  

Discussão sobre o tema 

SUPERVISOR AI: Eu não sei não se o limite tenha que ser estabelecido pela relação. 

SUPERVISOR DJ: Mas aí eu não estou ignorando instituição?   

SUPERVISOR AI: Mas seu eu estou dentro da relação eu tenho as férias, a clínica fecha, 

enfim eu tenho meus limites. O aluno sai. 

SUPERVISORA HP: Porque, então está bem, então tem férias, o aluno sai, só que eu quero 

continuar, eu como cliente, paciente, sofrente, sei lá, então eu quero continuar. Você quer 

continuar, eu instituição vou dar um jeito de fazer com que você continue. Eu pego o 

próximo estagiário, volto das férias... 

Aqui a diferença de se pensar a relação terapêutica individualmente e pensá-la na 

perspectiva institucional. 

SUPERVISORA APP: Espera aí, se isso daqui é uma coisa que vai sempre ter 

continuidade, eu não entendo isso como limite da relação... 

SUPERVISOR AI: Mas é. 

SUPERVISORA APP: Eu acho que ele deve estar dizendo uma outra coisa... Na minha 

experiência no SAP, por exemplo, que coloca esses limites nunca formalmente 

esclarecidos, mas na minha experiência o que ocorre é o seguinte: pra determinados 

clientes esta forma pode ser até interessante, porque faz com que ele nunca entre na pauta 

[das supervisões], porque sempre vai ter [atendimento].  

 

A supervisora HP faz em seguida o caminho inverso, trazendo a questão do 

atendimento em instituição, até então discutida em termos de diretrizes institucionais e 

políticas públicas, para o cotidiano da relação terapêutica. 
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SUPERVISORA HP: Eu vou abrir na relação esse espaço, agora tudo bem, tem essas 

questões, como é que nós podemos resolver isso? Eu acho que é clareando na relação 

também essas coisas. Eu vou colocar na minha relação os limites institucionais, com o que 

pode ser feito com ele, como pode ser feito com ele, eu acho que (...) em algum momento 

então, mas o cliente usa isso, vai passando vai passando, vai ficando etc., fica três anos 

aqui porque aparentemente é um cliente até que se adapta, porque ele vem procurar a 

instituição, ele veio procurar a pessoa e se adapta à instituição, passa por seis diferentes 

estagiários e fico três anos aqui.  

SUPERVISORA APP: E isso é comuníssimo aqui [na USP], por exemplo.  

SUPERVISORA HP: E ele não pode ser encaminhado porque isso não é trabalhado na 

supervisão, e a gente tem uma fila de espera imensa aqui e não consegue atender todo 

mundo que chega. 

SUPERVISORA APP: Tudo bem a questão do nome, a questão desses não esclarecimentos 

todos, tudo bem, mas eu ainda acho, Supervisor AI, que tem uma questão que, isso eu digo 

especialmente pra você, que é uma questão séria de atendimento em instituição, ela tem 

limites e não só ela tem limites, o nosso trabalho talvez tenha determinados objetivos [de 

pensar a questão de oferecer atendimento de qualidade e ao mesmo tempo contemplar a 

demanda numa instituição pública] que a gente precisa olhar  

 

A questão da clínica-escola como instituição formadora aparece neste trecho: 

mesmo considerando-se o fato de que o serviço público sofre as mesmas dificuldades da 

clínica-escola em contemplar uma demanda maior do que sua capacidade, necessitando 

inventar novos modos de atuação, a formação em diversos cursos de graduação é voltada 

para o atendimento clínico do consultório particular e estas questões muitas vezes não são 

nem mesmo abordadas no espaço formador da supervisão. Ao mesmo tempo, a prática 

clínica e a formação em Psicologia, no âmbito do projeto, vai sendo consubstanciada, no 

debate realizado em supervisão de supervisão, em suas dimensões cartográfica, ético-

política e teórico-prática de construção de propostas que façam face às condições da saúde 

pública.   
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SUPERVISORA APP: E nessa medida eu acho que o fundamental inclusive do LEFE ou 

estes projetos, principalmente com esse que está mais aberto e é detalhado do que os 

outros que com aumento de contextos específicos é ele poder ser uma referência [para 

compreender a questão do encaminhamento e do atendimento em instituições públicas].  

SUPERVISOR AI: Sim.  

 

A partir do clareamento de uma proposta para o projeto de Atendimento Individual, 

discute-se sua relação com o sistema de saúde público mais amplo. Para alguns 

supervisores, a compreensão dos alcances e limites dos atendimentos apenas se torna clara 

a partir da investigação dos recursos e da construção de articulações entre diferentes 

serviços, constituindo uma rede de serviços em saúde. Neste aspecto, a cartografia em 

supervisão de supervisão cria também novas possibilidades de pesquisa. 

  

SUPERVISORA APP: E aí ele trabalhar com uma outra coisa que chama rede; se eu não 

paro pra pensar nisto também, quer dizer independente tem uma outra questão 

institucional que não é só USP, é questão nossa, aonde o que nós pretendemos, que o 

LEFE alcance uma possibilidade de ser um ponto de referência [ou seja, a questão não é 

apenas compreender o atendimento na clínica-escola e seus problemas, mas criar pontos de 

referência para pensar a questão do atendimento público em psicologia]. 

 

A partir da questão levantada sobre como criar referências para contextos 

institucionais e comunitários pensando a psicologia no âmbito da saúde pública, segue-se 

uma discussão sobre a inserção dos projetos desenvolvidos neste contexto.  

 

SUPERVISOR AI: E nós temos dois pontos pra isso, ok, pegar essa residência é um ponto 

pra isso: a residência [projeto de Projeto de Atendimento em Plantão Psicológico 

desenvolvido no Instituto de Psicologia da Universidade, supervisionado pela Supervisora 

APP e que também ocorre na clínica-escola, lidando portanto com as mesmas questões]. Eu 

sei isso aí também  

SUPERVISORA APP: E de todos os projetos, o (Atendimento) Individual pra mim é o que 

pode ser a referência da possibilidade de abrangência e acolhimento que ele pode por 
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retaguarda, ele foi nessa perspectiva, a idéia da criação do individual foi também pensar 

na possibilidade dele ser a rede que falta.  

SUPERVISOR AI: Ele é a sustentação da rede.  

SUPERVISORA APP: Inclusive pra gente poder experimentar o que é que a rede, o que se 

entende por rede aqui; a rede é exatamente aonde uma vez esgotado [a capacidade de 

receber usuários], ou a gente poder oferecer o básico e ter ficado claro [as condições de 

atendimento] ou abrir-se outra perspectivas [investigar possibilidades de ampliação] até de 

uma continuação nos moldes clássicos de psicoterapia, aqui seria, esse projeto seria 

aquele que teria este cadastro como, cadastro de instituições etc.  

(...) 

SUPERVISORA HP: Então na minha cabeça muda completamente a questão do 

atendimento individual.  

 

Na afirmação acima, observa-se que, para a Supervisora HP, o modo de direcionar 

os atendimentos realizados pelo projeto deixa de ser apenas uma questão de discussão junto 

ao cliente sobre possíveis limites do processo psicoterapêutico para abarcar a questão de 

uma rede de encaminhamentos em saúde. Descortina-se aqui a dimensão cartográfica da 

supervisão de supervisão, em que a circunscrição de diretrizes para o projeto, a partir das 

discussões levantadas, transforma os ângulos sob os quais os supervisores compreendem a 

práxis efetivada, ampliando a compreensão de seu espaço de atuação, tanto no âmbito do 

laboratório universitário enquanto instituição quanto na esfera das políticas públicas. A 

discussão se dirige então para a articulação entre o projeto de Atendimento Individual e a 

formação de uma rede de encaminhamentos, bem como entre o plantão psicológico nas 

instituições e o encaminhamento para atendimentos mais prolongados, como se verá a 

seguir: 

 

SUPERVISOR APP: (...) então há plantão mesmo esclarecendo demanda na hora em que 

esta tenha sido esclarecida saber onde seria o melhor lugar que essa demanda, daí que 

acho que ele é uma retaguarda porque referência, enquanto uma referência.  
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SUPERVISORA HP: Mas pra ele ser isso ele tem que fazer esses nós. Ele tem que fazer a 

rede. (...) Para entra mim entra inclusive no individual a questão do encaminhamento 

acompanhado. 

SUPERVISOR AI: Exatamente 

SUPERVISOR HU: Não é papel deste plantão aqui, mas uma vez que ele adotá-lo [o 

projeto de atendimento individual adotar a perspectiva do plantão de discussão da 

demanda], não o plantão na instituição, mas chegado aqui este é um recurso  

SUPERVISORA DP: Eu acho que mesmo quando é na instituição e nós fizemos isso na 

delegacia. 

 

O tema do encaminhamento acompanhado remete à discussão anterior sobre como 

nomear o trabalho: para os supervisores, o termo acompanhamento passa a fazer ainda mais 

sentido, pois se refere à trajetória do usuário. Assim, o atendimento individual poderia atuar 

no esclarecimento da demanda como um dos aspectos do processo de intervenção 

psicoterapêutica já em curso. Nesta dimensão, o acolhimento do usuário guia-se pela 

prática do plantão psicológico, cujo objetivo é o clareamento da demanda, para ir 

reorientando o atendimento conforme as questões surgidas e as condições do projeto. 

Apresenta-se, neste diálogo, uma dimensão prático-teórica da supervisão de supervisão: a 

partir de questões relativas ao direcionamento do trabalho – diferenciação entre plantão 

psicológico, acompanhamento e psicoterapia para encaminhamento de pacientes – surgem 

questões teóricas que desvelam a vinculação da ação clínica com um posicionamento em 

relação à práxis. É a elucidação cartográfica deste posicionamento institucional e ético-

político que direciona a reflexão teórico-prática.  

 

SUPERVISORA HP: Sempre defendo o encaminhamento acompanhado. Mas também para 

mim todo encaminhamento tem que ser acompanhado, porque senão simplesmente não 

chega... 

SUPERVISORA APP: Olha o nome de novo! É “me contar o que aconteceu”, vamos ver, 

porque a proposta é de atenção psicológica, é que eu quero só voltar. Está entendendo pra 

onde eu quero voltar? Independente do que se compreendeu, acho que a gente até pode 

fazer um trabalho de psicoterapia, mas então que a gente esclareça, mas no momento era 
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um ponto de acompanhar para dar uma referência, de atenção, assim de outro poder ser 

minha solicitude como referência.  

SUPERVISOR AI: Exatamente! 

 

A Supervisora APP vincula o direcionamento dado ao trabalho, em que as 

condições de continuidade do atendimento passariam a ser debatidas conforme o caso, à 

proposta mais ampla de se discutir modalidades possíveis de atenção psicológica à 

população. Os encaminhamentos entre serviços, assim, necessitariam de que aquele que 

encaminha o usuário se tornasse sua referência49. A seguir, os supervisores voltam a refletir 

sobre a questão do aconselhamento. Para a supervisora APP, o aconselhamento pode ser 

ressignificado a partir do termo acompanhamento. Outros supervisores retomam o 

argumento de que a utilização do termo aconselhamento significaria, de qualquer forma, 

remeter a práxis a um olhar mais positivista e, mesmo em uma concepção mais humanista, 

esta abordagem não seria pertinente ao trabalho desenvolvido. 

 

SUPERVISORA APP: E aí a gente pode fazer uma ponte com o campo do aconselhamento, 

porque o acompanhamento psicológico está relacionado tanto com o sentido do escort 

quanto com o sentido do cuidado como atenção, do estar atento. 

SUPERVISORA AP: Mas eu ainda acho que atenção e aconselhamento não são a mesma 

coisa, não falam da mesma atitude  

SUPERVISORA APP: Mas tem a relação do aconselhamento com o consilium, dá para 

entender por aí. O aconselhamento teve um importante papel histórico...  

SUPERVISOR DP: Papel histórico nos dois sentidos, né? Porque foi adaptativo também...  

SUPERVISORA APP: Mas o Rogers50 não, ele abriu a clínica para os psicólogos. 

                                                 
49 Neste aspecto, cabe observar que este modo de pensar a articulação dos serviços de saúde é muito próximo 
das diretrizes que vem sendo referenciadas pelo Ministério da Saúde. Discutindo a necessidade de 
resolutividade dos serviços, o ministério da saúde orienta que a responsabilidade pelos casos seja dividida 
entre os profissionais que chegam a atendê-lo, afirmando que “Esse compartilhamento se produz em forma de 
co-responsabilização pelos casos”, que pode se efetivar através de discussões conjuntas de caso, intervenções 
conjuntas junto às famílias e comunidades ou em atendimentos conjuntos (Brasil, 2003). 
50 A supervisora APP refere-se ao fato de que Carl Rogers, nos Estados Unidos, formulou uma abordagem de 
aconselhamento psicológico que permitiu aos psicólogos realizar atendimento psicoterapêutico, o que antes 
era restrito aos psiquiatras. Até então, o aconselhamento visava orientar diretamente o modo como o 
aconselhando deveria conduzir sua vida. Para maiores informações, consultar Leitão (1986), Schmidt (1999) e 
Schmidt (2009). 
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SUPERVISOR HU1: Deixa o Rogers na história, supervisora APP. Agora, a gente já faz 

uma outra coisa.  

SUPERVISOR HU2: Mas aí é que está [ou seja, esse é o problema do termo 

aconselhamento], não tem como falar de aconselhamento sem tocar nessa raiz [de um 

histórico relacionado ao positivismo americano, tanto na perspectiva clássica quanto na 

perspectiva humanista-rogeriana]... 

SUPERVISORA DP: Eu acho que dá para pegar a idéia da Atenção Psicológica tendo 

como campo a psicologia social clínica, que descreve melhor um campo que o 

aconselhamento psicológico. Mas numa visão fenomenológica. 

SUPERVISORA APP: Agora você está trazendo o desafio que a Jaqueline51 me fez: ela  

disse que nós somos o único grupo que trabalha com a social clínica pela fenomenologia, e 

me desafiou a fazer essa abordagem.  

 

Posteriormente, a supervisão de supervisão retoma a deliberação sobre o modo 

como os atendimentos devem ser conduzidos no projeto de Atendimento Individual, 

concluindo que estes devem ser pensados a partir do objetivo de tornar o projeto uma 

referência para refletir sobre o atendimento em saúde.  

 

SUPERVISORA APP: (...) por isso [por causa da  questão da fila de espera para 

atendimento público em psicologia] eu estava me batendo com o tempo e com os limites 

institucionais de proposta, não institucional real, limites instituintes vai, que nós possamos 

instituir [no sentido do objetivo proposto: referenciar um trabalho em saúde pública], 

porque senão a gente vira uma rotina.  

SUPERVISOR AI: Claro, claro. 

SUPERVISORA APP: Mas ele por enquanto, ele é fim de linha [apenas recebe 

encaminhamentos] e ainda eu não pude escapar disso eu não sentia ainda isso, entendeu? 

Nesse estado é fim de linha, mas pra não ser, precisa ser instituinte, então aí sim, entra na 

[questão da] instituição, esse é outro ponto que você está falando e que nós vamos discutir 

                                                                                                                                                     
13 Jaqueline Barus-Michel, professora emérita da Université Paris VII e uma das coordenadoras do 
Laboratoire de Changement Social, com o qual o LEFE-IPUSP está conveniado. 
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como é que nós vamos fazer [para permitir que o individual consiga ampliar com qualidade 

o número de usuários em atendimento]  

SUPERVISORA DP: E não perder isto de que [o projeto] está dentro de uma instituição, é 

não virar instituído [pensar na dimensão institucional permite não realizar um trabalho 

irrefletido].    

SUPERVISORA HP: Só que ainda nós não temos [uma proposta elaborada para a condução 

dos atendimentos individuais], nesse sentido está impotente.  

SUPERVISORA AI: Está instituído, até na hora que a gente está clareando psicoterapia 

(...); tudo bem ninguém dúvida do que nós entendemos por psicoterapia, acho que a 

questão não era nem esta, mas ele ficou instituído de atender [ou seja, o projeto ficou 

atento apenas aos atendimentos, sendo que o problema mais importante talvez fosse refletir 

sobre as condições institucionais em que este era oferecido].  

 

Após, a Supervisora APP aborda a necessidade de discutir com os estagiários o 

compromisso em relação ao projeto, mesmo tema aventado pela Supervisora DP no projeto 

de Plantão Psicológico no Distrito Policial. 

 

SUPERVISORA APP: Eu acho que é bom hoje isso ser trabalhado. O que está sendo 

levantado aqui e é bom. Outra coisa, você conversa com o Estagiário AI1 e começa a ver 

como é que isso vai. Não é só isso. È com todos. Tudo bem Supervisor AI. Como é que fica 

às vezes um aluno que não vem à supervisão. Ele vem, ele chega tarde. Você sabe como é 

que é. Tinha que dar umas puxadas de orelha bravas. 

 

Discute-se em seguida como a prática vai mostrando como o projeto de 

Atendimento Individual pode ser compreendido e direcionado. Teorizar a prática, 

articulando uma perspectiva de trabalho com a práxis cotidiana e posteriormente 

discutindo-a é um modo muito recorrente nas propostas desenvolvidas pelo LEFE-IPUSP e 

uma das dimensões ocupadas pela supervisão de supervisão.   

 

SUPERVISORA APP: (...) o individual vai se fazendo na prática, discutindo isso no grupo. 

Veja você vai colocar questões não... A partir do vazio, a partir de um cotidiano [na prática 
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dos atendimentos, se percebe o prolongamento do atendimento acontecendo e a necessidade 

de atentar para o modo como o atendimento é conduzido]. 

SUPERVISORA HP: Mas é quando rompe que a questão se coloca [quando não é mais 

possível ignorar a demanda].  Ora, não rompe coisa nenhuma. Está dando conta, está tudo 

ali [ou seja, os alunos continuam prolongando os atendimentos e não se discute como fazer 

a demanda pública de uma forma geral ser atendida]. (...) de poder, de a gente sentar e ver 

o porquê [essas coisas deixam de ser discutidas]. 

SUPERVISORA AP: E talvez na hora que isso se esclareça, talvez até algumas situações 

dos outros projetos, como foi o caso do Supervisor DJ agora de esclarecer.  Fique claro 

como é que ele possa fazer uso [do projeto de atendimento individual e de como outros 

projetos podem encaminhar para ele]. 

SUPERVISOR AI: Claro. 

SUPERVISORA APP: É na medida em que outros projetos podem entrar [no 

encaminhamento para o atendimento individual], também vai ficar claro [o sentido, a 

pertinência e os limites do projeto].  Porque você é o primeiro a dizer que é muito séria a 

questão de trabalhar com a regionalização, que restringe o serviço. Enquanto que nós, por 

enquanto, a nossa restrição trabalhando devagar, está sendo esse individual que é a 

retaguarda dos projetos do LEFE [há uma restrição do número de usuários que o 

atendimento individual é capaz de abarcar]. 

SUPERVISOR AI: (...) então não necessariamente precisa ser assim e ele pode ser outro 

além de somente retaguarda [ele pode também trabalhar na construção da rede de 

encaminhamentos e na pesquisa sobre possibilidades de contemplar a demanda]. 

 

Discute-se a possibilidade de os estagiários, juntamente com os atendimentos, 

começarem a mapear os serviços em saúde na clínica-escola e na rede pública, para 

construir um sistema de encaminhamentos, numa dimensão cartográfica em supervisão de 

supervisão. 

 

SUPERVISORA APP: Sim, ele pode ser instituinte também.  Isso com a rede, aí ele vai 

poder ser esse suporte mesmo. Ele pode começar, havia a possibilidade de também se 

oferecer de outro jeito, na medida em que se vê também como plantão, pensar de outro 
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jeito. (...) Você pode botar os teus estagiários a campo.  Quem é que tem que fazer? [a 

rede] São teus estagiários. Pra buscar a possibilidade de atendimento existente na 

comunidade. 

 

Na discussão apresentada sobre o projeto de Atendimento Individual, observa-se a 

emergência de questões relativas à formação em psicologia e à concepção do projeto como 

via pesquisa de modos de atendimento psicológico no contexto da saúde pública. Afloram 

temas como a formação de uma rede de encaminhamentos, o espaço e os limites do 

atendimento psicológico em clínica-escola, as aproximações e diferenças com outras 

condições institucionais de atendimento. Tais assuntos emolduram a atividade de 

supervisão de supervisão enquanto espaço cartográfico de compreensão do lugar ocupado 

pelo laboratório universitário no desenvolvimento de modos de atuação do psicólogo, bem 

como da formação em Psicologia remetendo às políticas públicas, em saúde e educação. 
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Cenário 4: Uma experiência de Atenção Psicológica em Hospital Universitário 

 

No início de 2007 o Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia 

Fenomenológica e Existencial (LEFE-IPUSP), recebeu um pedido por “auxílio 

psicológico” feito pelo Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo. Tal 

pedido, sendo realizado pelos diretores do hospital universitário a diversos atores do 

Instituto de Psicologia, visava, simultaneamente, integrar, no hospital universitário, 

estágios multidisciplinares em diversas áreas do conhecimento participantes da 

universidade e, ainda, ampliar as possibilidades de atendimento e a compreensão da atenção 

à saúde desenvolvida no âmbito do hospital. Assim, foram realizadas reuniões com a 

direção clínica, visitas aos chefes de departamento. Posteriormente, foram iniciadas visitas 

cartográficas à instituição como um todo para conhecer sua estrutura, sua rotina, seu 

cotidiano e o conjunto de relações nela estabelecido por meio da fala de seus atores e, 

concomitantemente, construir possibilidades de atendimento psicológico à população 

presente no hospital. 

Na cartografia, percebeu-se que as ações do psicólogo poderiam contribuir de 

diversas formas no contexto hospitalar, desde sua participação em equipe multidisciplinar 

de profissionais da saúde até o atendimento direto, propiciando que profissionais, pacientes 

e familiares pudessem lidar com a doença e com a hospitalização. Diante da angústia 

presente nas inúmeras situações de doença no hospital, desde o início da cartografia 

apresentou-se uma demanda por cuidado psicológico.  

Frente a este panorama, o LEFE-IPUSP constituiu um serviço de atenção 

psicológica que vinculou a cartografia, enquanto re-conhecimento do território, em seus 

discursos, percursos e representações e uma possibilidade de atendimento imediato, dada 

por meio do Plantão Psicológico. Deste modo, a necessidade de uma solicitude para a 

escuta dos atores em seu sofrimento fez com que a atitude de plantão psicológico estivesse 

presente desde o começo do trabalho e terminou por estabelecer um serviço de Plantão 

Psicológico, prioritariamente alocado no Pronto Socorro (PS) e no Pronto Atendimento 

Infantil (PA), percebidas como áreas de maior incidência de sofrimento psíquico, devido ao 

impacto das situações emergentes. A partir da experiência clínica vivenciada, a equipe do 

projeto propôs, em reunião com representantes da instituição, a alocação do plantão 
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psicológico também na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido à gravidade das 

situações vividas pelos pacientes, sendo este arranjo prontamente aceito pela direção clínica 

do hospital. Dessa maneira, a experiência clínica no contexto hospitalar possibilitou 

configurar cartograficamente o atendimento oferecido. 

Além da demanda por “atenção e cuidado em situação de sofrimento frente ao 

incontornável controle sobre a vida e a morte, presente no contexto hospitalar”, 

apresentaram-se na cartografia “aspectos culturais, sócio-econômicos e de política pública 

de saúde” (Cautella et. al., 2009), tematizados em Supervisão de Supervisão como modo de 

ampliar a compreensão da conjuntura na qual o trabalho se desenvolveria e configurar sua 

inserção. Assim,  

 
Partindo da clínica fundamentada numa perspectiva fenomenológica existencial e 

considerando o lócus da práxis como lugar por excelência da manifestação da crise, tanto 

para os clientes como para os trabalhadores, este projeto visa à criação de um espaço de 

escuta e atenção no qual os atores institucionais possam transitar por este momento agudo 

de sua existência, revelando suas necessidades no aqui e agora. (Cautella & Morato, 2007). 

 

Ao mesmo tempo, o projeto de cartografia no Hospital Universitário tinha como 

objetivo produzir investigações científicas sobre a práxis psicológica socialmente 

contextualizada e oferecer formação a alunos de graduação, abraçando, em ambas as 

esferas, temas como o método investigativo fenomenológico, a metodologia de pesquisa 

interventiva participativa na área de saúde, a inserção do psicólogo em instituições de saúde 

e em equipes multidisciplinares, a modalidade de prática psicológica do plantão 

psicológico, entre outros52. 

A presente pesquisa acompanhou principalmente o momento de cartografia do 

projeto. A Supervisão de Supervisão apresentada acompanha a trajetória cartográfica desde 

as visitas iniciais até a articulação dos espaços hospitalares para os quais a práxis 

psicológica se voltaria com mais atenção. Em razão do tamanho do Hospital 

                                                 
52 Tais objetivos, além de resultarem em publicações em congressos científicos e outros espaços (por 
exemplo, Cautella et. al., 2008), vem sendo investigados em pesquisas de pós-graduação em andamento. 
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Universitário53, o projeto se iniciou sendo organizadas duas equipes, cada uma com um 

supervisor (Supervisor HU1 e Supervisor HU2), sendo que a cena 1 se refere ao grupo do 

Supervisor HU1 e a segunda cena ao grupo do Supervisor HU2.  

   

Cena 1: Inicia-se a cartografia do Hospital Universitário  

 

Num primeiro momento, a Supervisora MH, do projeto do Mutirão Habitacional 

acompanha o Supervisor HU1, do projeto de Atenção Psicológica no Hospital 

Universitário, devido ao grande número de estagiários participantes. Assim, são realizadas 

reuniões com a direção do hospital e com chefias de departamento, das quais participam o 

Supervisor HU1, o Supervisor HU2, a Supervisora MH e os supervisores de campo, e em 

seguida iniciam-se visitas informais à instituição. Após as primeiras visitas, quando os 

estagiários vão conseguindo construir um espaço no contexto hospitalar, o grupo seguiria 

apenas com o Supervisor HU1 e o projeto com os supervisores HU1 e HU1.  

Esta cena de supervisão de supervisão se refere à equipe do Supervisor HU1, 

composta pela Supervisora de Campo HU1, e pelos Plantonistas HU1, HU2, HU3, HU4, 

HU5 e HU6. Além disso, na visita inicial deste grupo, a supervisora do projeto realizado no 

mutirão habitacional (Supervisora MH) também participou. 

SUPERVISOR HU1: Semana passada a gente fez a primeira visita, essa semana a gente foi 

com todos. 

SUPERVISORA DP: Na primeira, foram só vocês? 

SUPERVISOR HU1: Não, fomos nós e a Supervisora de Campo HU1. 

SUPERVISORA DP: Vocês já tinham feito uma reunião, né? 

SUPERVISOR HU1: Já, tínhamos falado com o diretor, ele deu carta branca para a gente 

circular lá.  

SUPERVISORA APP: E como foi a circulação? 

                                                 
53 O HU-USP efetivou, em 2009, 11.321 admissões para internação e realizou, apenas no pronto-socorro, 
258.382 atendimentos . (fonte: http://www.hu.usp.br , acesso em 19/07/2010). 
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SUPERVISORA MH: O HU é completamente diferente, assim. É, o tempo todo, as pessoas 

passando de um lado para o outro, gente esperando em tudo quanto é lugar, nos 

corredores... 

SUPERVISORA DP: Não adianta ir com referenciais pré-estabelecidos... 

SUPERVISORA MH: Ali com certeza a gente vai ter que ir se apresentando, que ir criando 

novos referenciais. 

A questão expressa no trecho acima é muito discutida na prática clínica em 

contextos sociais: a cartografia como criação de vias de passagem. Uma característica da 

perspectiva cartográfica, apresentada pela Supervisora MH, é o foco nas possibilidades de 

ação clínica a partir da situação de campo percebida – o olhar cartográfico está atento em 

situar as possibilidades de práxis do projeto na instituição. Passa-se em seguida a abordar 

outra interface da cartografia: a discussão das relações institucionais no Hospital 

Universitário. 

SUPERVISOR HU1: E tem uma diferença bem marcada entre médicos e não médicos. 

SUPERVISORA MH: Bom, na verdade, quem está de avental, ou de uniforme, como os 

médicos e enfermeiros, está sempre em circulação, dificilmente dá para nós tentarmos 

conversar com alguns deles, nos apresentar. Foram todos receptivos, mas rápidos, é “oi, 

bom dia, muito prazer” e volta a fazer o que estavam fazendo. 

SUPERVISORA APP: É, é bem marcado. 

Da observação do modo de a instituição organizar-se, inicia-se a reflexão sobre 

possíveis meios pelos quais a inserção do atendimento psicológico poderia ocorrer de 

maneira apropriada. No decorrer destas discussões, a supervisão de supervisão vai 

esboçando sua dimensão cartográfica, conectando a experiência vivida à construção de vias 

de passagem pelas quais a práxis psicológica pode se estabelecer. 

SUPERVISORA MH: Foi aí que eu fiquei em dúvida se a gente deveria usar avental, se 

isso não acabaria confundindo os pacientes. Ou pelo menos se o nosso avental deveria ser 

o mesmo dos médicos.  

SUPERVISORA APP: Você está dizendo que o avental seria uma referência negativa... 
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SUPERVISORA MH: É como se a gente virasse médicos que “não trabalham”, porque 

estamos com o avental, então, a gente se confunde com médicos, mas a gente não está 

naquele registro de correr para todos os lados “fazendo coisas”. Isso do não trabalhar foi 

ouvido de uma paciente, ela fez um comentário, disse: “Vocês são médicos? Fiquei em 

dúvida, porque vocês não estão trabalhando.” Mas não sei se isso pode ser discutido de 

pronto, assim.   

SUPERVISOR HU1 – Eu fiquei pensando nos palhacinhos [atores profissionais], que fazem 

oficinas lúdicas lá no hospital [psiquiátrico], eles usam avental, mas o deles é diferente, 

todo colorido... Acho que a gente precisava encontrar uma forma de marcar a nossa 

diferença. De qualquer jeito, acho que a referência vai ser a nossa atuação, chegar e se 

apresentar, criar um espaço lá. Quer dizer, a referência é o profissional, o psicólogo, e o 

modo do trabalho, mas o nosso avental tem que ser específico, marcar como psicólogo, 

como profissional não médico. 

O Supervisor HU1 remete à experiência dos atores que atuam como palhaços em 

Oficinas Lúdicas no Hospital Psiquiátrico, no qual é realizado um projeto em fase de 

cartografia, para construir uma referência à situação dos psicólogos no hospital geral. 

Propondo um cuidado aos pacientes diferenciado do cuidado médico oferecido 

tradicionalmente pelos hospitais e instituído no imaginário de funcionários e da população 

atendida, atores e psicólogos buscam simultaneamente realizar uma aproximação em 

relação à ação terapêutica do médico e uma diferenciação quanto à sua especificidade. Ao 

se remeter à experiência das Oficinas Lúdicas, o Supervisor HU1 busca, por meio da 

mesma relação de significado, uma caracterização própria à especificidade do psicólogo. 

Desse modo, realiza uma analogia entre a situação de campo apresentada no Hospital 

Psiquiátrico e relatada em outras supervisões de supervisão, criando um momento 

cartográfico no qual a práxis é investigada por meio da reflexão sobre o modo de presença 

do serviço e da concepção de significados e relações possíveis entre esta experiência e 

outros referenciais. Ao pensar a inserção da equipe a partir dos aspectos percebidos e das 

relações já estabelecidas na instituição, o Supervisor HU1 aponta possibilidades de criação 

de estratégias clínicas para a aproximação junto aos sujeitos sociais. Desse modo, por um 

lado investiga e analisa as especificidades do contexto, construindo um olhar sobre ele, e 
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por outro investiga e reflete sobre novas formas de articulação da ação do psicólogo na 

instituição. 

O aspecto abordado em seguida é a inserção do grupo no campo. Novamente, 

apresenta-se a questão do papel ocupado pela Supervisão de Campo, tal como ocorrido na 

primeira cena que, ao debater a inserção do Plantão Psicológico no Distrito Policial, 

encontrou entre seus temas a supervisão de campo como espaço de referência e cuidado ao 

plantonista. Discute-se deste modo, a atuação da Supervisora de Campo HU1, que possuía 

experiência como plantonista em outras instituições, exercendo a função de supervisora de 

campo pela primeira vez. Nesta discussão, a supervisão de supervisão desvela sua dimensão 

clínica: considera o cuidado à equipe participante do projeto.  

SUPERVISORA MH – E nessa questão da atitude, do modo de se colocar... Irritou-me 

muito o jeito da Supervisora de Campo HU1, a forma que ela ficou lá, assim. Era toda ora, 

“Ah, mas eu não estou bem, eu não consigo...” Quer dizer, ela vai estar lá para cuidar dos 

plantonistas, e é ela que está demandando cuidado... E ela não conseguia se colocar, a 

forma como ela falava, parecia mais uma estagiária de primeiro ano, uma pessoa que está 

dando plantão pela primeira vez, e não Supervisora de Campo.  

No relato seguinte, sobre a supervisão do projeto após a visita, são abordados os 

dois temas aflorados em supervisão de supervisão: a cartografia e a atuação da supervisora 

de campo. No diálogo abaixo, a supervisão de supervisão atua como espaço clínico, criando 

junto aos supervisores dispositivos para que eles possam se mostrar continentes e ao 

mesmo tempo apontar as dificuldades da supervisora de campo. Neste sentido, a 

experiência de cuidado clínico aos supervisores que a supervisão de supervisão procura 

oferecer é a mesma que estes buscam criar junto à supervisora de campo e que esta deve 

possibilitar aos plantonistas. É com base neste espaço amplo de atenção e cuidado à 

experiência que a equipe se constitui de maneira a possibilitar cuidado psicológico ao 

usuário atendido nas instituições. 

SUPERVISOR HU1 – E na supervisão, a gente discutiu a cartografia. Nós falamos sobre a 

importância de ir lá conhecer, de como era diferente de outras instituições e de como a 

gente já visita pensando nas questões da instituição, nas brechas, na nossa posição lá.  
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SUPERVISORA APP: E na supervisão, como a Supervisora de Campo HU1 ficou?  

SUPERVISOR HU1: Nessa hora ela não estava. Bom, ela chegou atrasada. Aí a 

Supervisora MH ficou mesmo irritada. 

SUPERVISORA MH: Mas também, primeiro ela já chega atrasada, e aí quando chegou na 

discussão, na supervisão, ela ficou quieta, a supervisão inteira. E quando chega no final, 

ela reclama que não tinha sido solicitada para falar. É demais.  

SUPERVISORA APP: Mas essa questão de se mostrar impotente, isso precisa ser colocado 

para ela... 

SUPERVISORA MH: Mas eu discuti, eu apontei para ela, disse: “Mas você está vendo 

como a iniciativa não parte de você?” 

SUPERVISORA DP: Você falou isso no grupo ou individualmente? Porque é um pouco 

questão que a gente discutiu na DP de haver um incômodo da Estagiária DP1 e da 

Estagiária DP2 que também paralisa o plantão. 

Neste trecho, a supervisora DP remete à situação discutida na supervisão de 

supervisão do projeto de plantão psicológico no Distrito Policial (cenário 1, cena 1) para 

trazer à tona a possibilidade de que a configuração das relações na equipe também se 

relacione aos problemas enfrentados na visita à instituição. Apoiada nessa compreensão, 

coloca em questão a melhor forma de abordar as dificuldades da Supervisora de Campo 

HU1 no projeto. Segue-se a resposta a esta questão, dada pela Supervisora MH: 

SUPERVISORA MH: Falei, isso foi no final da supervisão, ela colocou no grupo, então eu 

respondi no grupo. 

Neste trecho, percebe-se a elaboração de uma compreensão na qual a supervisora 

MH situa sua ação como sendo a de expor a questão no próprio espaço aberto pela 

Supervisora de Campo HU1. Desta maneira, tanto pela Supervisora DP quanto pela 

supervisora MH, a clínica é pensada a partir da observação atenta do movimento do outro. 

A supervisão de supervisão atua como espaço de reflexão sobre estes movimentos próprios 

à clínica, permitindo que se explicitem e possam ser apropriados como modos pertinentes 

de ação. 
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SUPERVISORA DP: Não sei, eu conheço a Supervisora de Campo HU1, ela não era assim 

no projeto da PM, quando eu trabalhei com ela... Acho que talvez ela esteja inibida, talvez 

mereça uma conversa mais reservada... 

Novamente a supervisora DP remete a outra experiência do projeto, desta vez com a 

própria Supervisora de Campo HU1 para questionar o sentido de sua atitude. Relatando um 

contexto no qual sua atuação se mostrou diversa, a Supervisora DP relaciona esta mesma 

atitude ao contexto constituído no projeto de cartografia do Hospital Universitário. Segue-

se uma discussão que demonstra o papel da supervisão do projeto de acolher e trabalhar as 

dificuldades do grupo.  

SUPERVISORA MH: Inibida ou não, ela tem que colocar essa inibição e discutir, e dar 

conta do papel que ela escolheu para ela. Tem uma coisa aí que é do jeito dela, meio 

menininha. 

SUPERVISOR HU1: Mas ela colocou a inibição dela no plantão, o problema é que a coisa 

ficou paralisada aí. 

Neste trecho, a supervisão de supervisão mostra-se como espaço pedagógico para a 

aprendizagem dos supervisores sobre a ação clínica em supervisão. Assim, a Supervisora de 

Campo HU1 fala de suas dificuldades no momento da visita ao hospital, no qual deveria 

estar disponível a funcionários, pacientes e outros atores, mas não consegue abordá-las no 

grupo de supervisão, no qual o espaço de cuidado se dirige prioritariamente para ela. Frente 

a esta inversão de espaços, a Supervisora MH tem dificuldades de ser continente, por isso 

não consegue agir de modo a criar um espaço de reflexão. É neste sentido que o Supervisor 

HU1 aponta a pertinência do espaço de supervisão do projeto: se a supervisora de campo já 

havia colocado sua dificuldade na visita à instituição ocorrida anteriormente, era possível 

que um supervisor sensível lhe perguntasse sobre a questão em supervisão, abrindo espaço 

para a fala que ela não conseguira formular sozinha.  

SUPERVISORA APP: Bom, de qualquer forma, você colocou na supervisão. Tem uma 

questão também que é o fato de que ela estava com vocês, que são mais experientes, estão 

numa posição de cuidado em relação a ela. Como foi na outra visita?  



 205 

Articulando tanto a ação relatada pela Supervisora MH quanto à inserção no 

contexto apontada pela Supervisora DP, a Supervisora APP aponta a relação de hierarquia 

entre a Supervisora de Campo HU1 e os outros supervisoras e uma inibição que seria 

plausível no contexto, levantando uma possibilidade clínica que pode ser questionada a 

partir de outros momentos, nos quais a configuração da equipe é diferente. Assim, a 

Supervisora APP questiona a outra visita do próprio projeto, ampliando o contexto de 

compreensão do ocorrido. O Supervisor HU1 relata então sua própria ação clínica enquanto 

supervisor, no sentido de marcar o lugar de atuação da Supervisora de Campo: 

SUPERVISOR DJ: Foi todo mundo? 

SUPERVISOR HU1: A Supervisora MH não foi. Agora não precisa mais, ela (Supervisora 

MH) não vai mais. A visita foi diferente. Eu fiquei de fora, larguei a Supervisora de Campo 

HU1 lá e disse: “Você se vira aí, qualquer coisa eu estou aqui”. Fiquei no pátio lá fora. 

Fiz de propósito, para ela se virar. É ela que vai estar lá com eles, então tem que começar 

desde já. 

SUPERVISORA DP: E aí? 

SUPERVISOR HU1: Aí ela assumiu. Ela foi lá com eles, fez a visita, voltou falando de 

como tinha sido, das pessoas de quem eles se aproximaram, do que tinham conhecido. Ela 

até comentou isso de assumir a frente, porque os estagiários ficaram inibidos, é claro, sem 

saber direito o que fazer. Era a primeira visita deles, o primeiro plantão deles, a estréia 

mesmo. E ela então foi com eles, os levou, ela inclusive disse isso, que ela teve que 

“quebrar o gelo”, senão eles não iam, senão nada acontecia. 

O Supervisor HU1 relata que a Supervisora de Campo HU1 mostra uma atitude 

mais ativa no contexto institucional a partir de uma ação clínica que a leva à 

responsabilização pela ação no campo, expressando uma articulação entre sua atitude 

anterior e o contexto do próprio grupo. A possibilidade de discussão coletiva da situação 

permite não restringir a situação a uma interpretação única, evitando enviesamentos e 

desvelando uma importante dimensão de reflexão clínica da supervisão de supervisão. 

Segue-se o relato da visita à instituição, em que se apresenta um novo momento 

cartográfico: o cotidiano no hospital, cujo ambiente é marcado pela circulação constante de 

pessoas e no qual não há tradição da ação do psicólogo, necessita de modos próprios de 
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aproximação com a população atendida. Esta situação apresenta diferenças, por exemplo, 

em relação à instituição para menores infratores que, por abarcar uma população em regime 

de internação que permanece um tempo relativamente longo, conta com os próprios 

membros da instituição para divulgar o atendimento psicológico. No Hospital 

Universitário, assim como no Distrito Policial e em outras instituições com população 

flutuante, é necessário constantemente reapresentar o serviço.  

SUPERVISOR HU1: Mas aí, os próprios estagiários assumiram a sala de espera, se 

apresentaram e tal. Depois, aconteceu de eles entrarem na parte do atendimento médico, e 

foram conhecer, saber como funcionava a rotina, os prontuários, a organização, e 

resolveram pedir informação. Tinha uma médica lá, eles foram falar com ela e ela disse 

“Eu também não sei [como funciona o atendimento no Hospital Universitário], é o meu 

primeiro dia aqui, eu estou procurando os prontuários que eu vou atender também, mas 

como tem que estar em uma dessas três salas, eu estou mexendo e vendo, aqui.” A gente 

acabou discutindo na supervisão que este é um dado de cartografia, que o próprio modo 

da instituição pode ser esse, como é uma circulação muito grande de pessoas, de pacientes, 

de estagiários, de residentes, é um lugar que não tem pessoas de referência, que somos nós 

que vamos ter que servir de referência para nós mesmos lá dentro, que criar uma 

familiaridade com o lugar.  

SUPERVISORA APP: Aí a gente volta na questão de que a referência acaba sendo o 

próprio trabalho, que a gente vem discutindo, até na tese do Supervisor HU254, que está na 

atitude clínica.  

SUPERVISORA DP: É, lá o lugar do plantão é o plantonista mesmo.  

Neste trecho, delineia-se uma compreensão do plantão psicológico, discutida em 

supervisão de supervisão: como espaço de acolhimento às demandas no próprio momento 

em que emergem, o plantão psicológico se configura pelo olhar cartográfico e atento do 

clínico na instituição, que cria espaços para o encontro intersubjetivo. Assim, uma 

dimensão prático-teórica é apresentada em supervisão de supervisão, tendo como base uma 

prática, pela via da cartografia, que corrobora a concepção de Plantão Psicológico 

elaborada pelo grupo. Na acepção de Plantão Psicológico referida pela supervisora APP e 

                                                 
54 Oliveira (2006) discute a especificidade do plantão psicológico nas instituições. 
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pela supervisora DP, é a atitude clínica que marca o plantão e permite configurá-lo em 

qualquer espaço, mesmo sem um enquadre tradicional ou um parâmetro pré-determinado, 

como o de atendimento ou técnica utilizada. Esta concepção, constituída na prática, 

também desvela uma relação entre cartografia e plantão, denotando um modo específico de 

investigação cartográfica expresso na fala do Supervisor HU1 e do Supervisor HU2.  

SUPERVISOR HU1: E aí isso [a atitude e a resposta da médica, que atuava mesmo sem 

conhecer bem o ambiente] deu liberdade para eles conhecerem mesmo: entrarem nas 

salas, lerem os prontuários, aproveitar para conhecer aquilo que eles não teriam 

percebido só de olhar.  

SUPERVISOR HU2: Conhecer o hospital por outras vias. 

SUPERVISOR HU1: E também, todos os contatos que eles estabeleceram, embora tenham 

sido rápidos, naquele esquema de cinco minutos de intervalo entre um procedimento e 

outro, foram muito receptivos. Eles falaram com o pessoal da enfermagem da pediatria, se 

apresentaram, elas gostaram da idéia de plantonistas de psicologia lá, falaram das 

dificuldades de atender crianças, principalmente graves, da dificuldade que é às vezes 

para a criança entender o que está acontecendo, do sofrimento dos pais, que ninguém 

espera ter um filho doente, que criança sempre “mexe mais”. E realmente os estagiários 

sentiram um campo na pediatria, assim. Eles pensaram até em deixar alguém na sala de 

espera da pediatria, mas nós discutimos se não era muito cedo, se não era melhor visitar 

mais o hospital antes de fechar alguma coisa, para conhecer as outras demandas, o resto 

da equipe, enfim.  

Na narrativa do Supervisor HU1, emerge um momento cartográfico na supervisão 

de supervisão, em que a instituição se apresenta no relato de seus atores. Tais sujeitos 

sociais só se mostram deste modo porque há a abertura de uma escuta clínica. A atitude de 

escuta própria do psicólogo abre um espaço diferenciado em relação a outros profissionais, 

desvelando novamente uma especificidade clínica da investigação cartográfica proposta. 

Assim, o Supervisor HU1 articula e, simultaneamente, diferencia a investigação 

cartográfica da instituição e estabelecimento de modalidades possíveis de prática 

psicológica, quando propõe um maior número de visitas à instituição antes de fixar 

referências – como dias, locais, horários, tipo de trabalho – para a atuação da equipe. Nesta 
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discussão cartográfica em supervisão de supervisão, os relatos seguem reconstituindo as 

concepções do trabalho e as relações na instituição, permitindo constituir lugares de 

pertinência da ação clínica: 

SUPERVISORA DP: O que [eventualmente deixar alguém na sala de espera da pediatria, 

como mencionado] não impede de circular por lá, né? 

SUPERVISOR HU1: É, com certeza eles vão circular por lá durante os plantões, para 

acompanhar a demanda, e vamos discutindo como ela aparece, como vamos lidar com essa 

demanda. 

SUPERVISOR HU2: E a mesma recepção o trabalho da psicologia teve com o chefe dos 

residentes, que foi muito solícito, também abriu todo espaço, brincou que lá todo mundo 

precisava, porque além do sofrimento dos pacientes, havia uma sobrecarga de trabalho, 

que só era uma pena que com essa sobrecarga o horário para falar com a psicologia 

ficava restrito. Uma das estagiárias inclusive comentou que eles tinham percebido o ritmo 

puxado, mesmo.  

SUPERVISOR HU1: Eles são receptivos, mas ao mesmo tempo, o modo deles de trabalhar 

é no registro do procedimento mesmo. 

SUPERVISORA MH: É, na visita que eu fui, deu pra ver que eles não tocam no paciente a 

não ser que seja essencial.  

SUPERVISOR HU1: No pronto atendimento, eles contaram de ter visto a enfermeira 

trabalhando, ela foi verificar o soro e dar uma medicação, e ela fez tudo sem encostar no 

paciente que estava lá, é meio uma coisa de manipulação. 

SUPERVISORA APP: Uma preocupação funcional, de executar o serviço. Se é um cuidado 

sem contato, aí a gente pode compreender uma brecha de inserção da psicologia. 

 Nas considerações realizadas pelos supervisores, vai se explicitando uma 

compreensão da instituição, em que convivem o reconhecimento de um sofrimento dos 

atores institucionais, cujo cuidado seria de pertinência do psicólogo e o olhar técnico que 

marca o procedimento médico. Neste aspecto, começa a se esboçar, para plantonistas e 

supervisores, uma relação entre a racionalidade científica e um empobrecimento das 
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relações no contexto hospitalar. A inserção da atuação psicológica é então pensada no 

âmbito desta lacuna. 

SUPERVISOR HU1: Tanto é que uma estagiária ficou incomodada e foi conversar com a 

pessoa. A estagiária HU1 falou de ela mesma ter sentido, só por estar vendo, um misto de 

invasão por estar sendo manipulado e exposição, porque aquilo estava ali no meio do 

corredor. E então conversar pode ser dar espaço para aquela fala, para que a pessoa 

possa nomear aquela situação que está vivendo. 

No relato do Supervisor HU1, a ação clínica da estagiária HU1 desvela uma brecha, 

que pode ser resgatada e refletida na supervisão de supervisão em uma dimensão mais 

ampla do que a do atendimento específico da estagiária, criando uma visão de conjunto do 

projeto e articulando numa mesma esfera a investigação cartográfica e a perspectiva clínica. 

A discussão que segue o relato do atendimento também desvela outros modos pelos quais a 

perspectiva do procedimento técnico se apresenta na instituição. 

SUPERVISORA APP: E com a própria enfermeira também, que está manipulando, e 

também está numa situação ambígua. 

SUPERVISOR HU1: A estagiária tentou conversar com ela, mas ela foi meio seca e direta, 

dizendo que é assim mesmo.  

SUPERVISORA APP: É, eles usam esse registro para se distanciar e acabam precisando 

dele.   

  Nesta discussão sobre os modos de habitar o território testemunhados no hospital, o 

momento cartográfico da supervisão de supervisão se diferencia do momento cartográfico 

do campo, já que configura um espaço no qual o percebido e vivido pode ser nomeado e 

designado, criando relações significativas a partir das quais é possível refletir teoricamente 

a prática. Em seguida, os supervisores se referem a outras experiências vividas, que 

permitem situar o campo da experiência presente, simultaneamente articulando-as e 

diferenciando-as, tanto na esfera da reflexão teórica quanto na esfera da atuação prática. 

SUPERVISOR HU1: Aí é onde eu acho que tem um aspecto parecido com as polícias, de 

precisar se distanciar. 
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SUPERVISORA MH: E com a Fundação CASA também. Mas no HU acontece de outra 

forma, porque tem essa necessidade de manipulação corporal constante e tem todo um 

corpo teórico e técnico que justifica e formula o contato. 

SUPERVISORA DP: É, talvez nas instituições de segurança pública, a falta de contato seja 

mais afetiva, aquela coisa das regras de organização institucional. Lá tem a necessidade 

de contato físico, que intensifica o distanciamento afetivo. 

Este estabelecimento de relações de semelhança e diferenciação, remetendo a outros 

projetos e abrindo comparações entre eles, permite um clareamento maior dos elementos 

que compõem o contexto específico da situação discutida. A parir desta elucidação, é 

possível articular a experiência a referências teóricas, como a que apresenta a Supervisora 

APP: 

SUPERVISORA APP: E não só isso, lá tem uma posição ambígua, pois é cuidado também, 

e a manipulação é necessária, mas é um cuidado que coloca o outro como objeto. Acho 

que aí a questão pode ser discutir isto com os profissionais se aparecer e houver abertura, 

mas com certeza existe uma brecha com os pacientes. Entra aqui a questão da técnica, é 

possível a gente pensar naquilo que o Heidegger55 discute, de um modo de olhar que toma, 

no caso o corpo, por a única coisa presente ali, de se distanciar para não se paralisar pelo 

sofrimento. 

Assim, a supervisora APP levanta as possibilidades de brecha institucional para 

intervenção terapêutica junto aos atores sociais – pacientes e profissionais do hospital. 

Articulando teoricamente o que é percebido nas relações institucionais, a investigação de 

brechas interventivas caracteriza o olhar cartográfico-investigativo como clínico.  A partir 

de uma interpretação do contexto institucional vinculada à questão mais ampla da 

compreensão contemporânea do cuidado em saúde a partir de uma lógica racionalizada, os 

supervisores discutem a interface deste problema com a psicologia e os espaços de cuidado 

do sofrimento psíquico:  

                                                 
55 A Supervisora APP faz referência ao texto A questão da técnica do filósofo Martin Heidegger (2001), que 
compreende a técnica como instrumento de mediação entre os homens e o mundo e elabora uma crítica da 
técnica moderna, que apenas reconhece como legítima a mediação racionalizada com o mundo. O texto faz 
parte do livro Ensaios e Conferências, cujas referências encontram-se ao final da tese. 
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SUPERVISORA DP: Mas se a gente pensar, a psicologia às vezes também faz isso, com 

teste, com treinamento. O que a gente faz é diferente, mas é uma leitura, né? De pensar o 

sujeito que está ali sendo o que é por causa dos atravessamentos também...  

SUPERVISOR DJ: É, se você pega o hospital psiquiátrico, por exemplo, que diz “tal 

pessoa tem uma estrutura psicótica”. A questão do olhar técnico aparece em vários 

espaços. 

SUPERVISOR HU1: Para nós ficou claro o quanto isso estava arraigado no hospital 

quando os estagiários falaram com um técnico de manutenção de máquinas lá dentro, 

perguntando do trabalho dele, e ele disse que não via muitos problemas com o seu 

trabalho, pois ele lidava com máquinas e o difícil era lidar com pessoas. 

Assim, a reflexão sobre o contexto sócio-cultural permite refletir sobre a o espaço 

de atuação do psicólogo a partir de uma concepção da condição humana que não se 

restringe ao intrapsíquico, mas no qual a experiência está plasmada no mundo, nas 

situações concretas de vida. É esta vinculação da ação aos contextos concretos do cotidiano 

que aponta para um espaço de discussão, em supervisão de supervisão, sobre uma ‘clínica 

ampliada’. A partir do relato da fala do técnico de manutenção como ilustrativa da cultura 

institucional, aventa-se uma outra questão: o posicionamento a partir do qual a investigação 

institucional acontece. No diálogo com a população do hospital, o posicionamento 

cartográfico está marcado pela figura do psicólogo e é a partir dela que as falas podem ser 

compreendidas.  

SUPERVISOR HU2: Mas ele também estava falando com psicólogos, isto pode ser uma 

brecha para ele falar das relações dele lá dentro. Ele estava falando para estagiários de 

psicologia. Tem o enquadre deles, de estar em plantão. 

SUPERVISORA APP: Mas de novo a gente encontra uma brecha para a psicologia. A 

especificidade do psicólogo no PS talvez seja intervir para humanizar o atendimento.    

Assim, a dimensão da posição do psicólogo se articula com a especificidade da 

investigação cartográfica realizada pelos projetos discutidos em supervisão de supervisão. 

A condição de psicólogos com a qual a equipe se insere na instituição constitui uma relação 

com os atores sociais que desvela a faceta institucional passível de ser abarcada pela escuta 

clínica. Desse modo, em diversas supervisões de supervisão os supervisores de projeto 
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consideram a possibilidade de as falas dos atores se relacionarem a esta inserção específica 

da equipe, caracterizando clinicamente a cartografia. A seguir, a Supervisora MH faz uma 

nova analogia entre o Hospital Universitário e a instituição para menores infratores, desta 

vez com relação ao espaço percebido:  

SUPERVISORA MH: Mas ainda me chama a atenção como a circulação é o contrário da 

Fundação CASA. Na Fundação CASA, tudo tem limite demais, os espaços em que você 

pode entrar são sempre controlados. No HU não tem limite nenhum, qualquer um entra em 

qualquer lugar. Isso dá um campo enorme para a gente, mas ao mesmo tempo deixa o 

trabalho sem nenhuma orientação inicial. 

 SUPERVISOR HU1: Estas orientações somos nós que vamos ter que construir. 

SUPERVISORA APP: Por isso que fazemos cartografia. Mas eu acho que nós estamos 

conseguindo elementos interessantes, vai dar para ter uma visão legal do trabalho. 

 Nesta fala, a Supervisora MH se remete à instituição para menores infratores para 

articular as implicações possíveis das características institucionais para o trabalho. 

Tomando como referência a experiência clínica em uma instituição contrária à atual no 

aspecto da regulação da inserção do trabalho, ela pode compreender os aspectos do campo 

de atuação possível e do respaldo institucional para o desenvolvimento da ação psicológica. 

É no sentido desta compreensão que o Supervisor HU1 remete-se à equipe: se as 

sinalizações do espaço cartografado não estão previamente estabelecidas, novos 

norteadores podem ser construídos a partir da ação do clínico no campo. O sentido da 

cartografia se revela claramente neste diálogo, apontando para a articulação entre 

investigação e ação clínica e conferindo à supervisão de supervisão tanto uma dimensão 

cartográfica e clínica quanto uma dimensão de articulação do sentido teórico para a práxis. 

Em suma, a supervisão de supervisão buscou, em relação ao projeto realizado no 

hospital universitário, articular a ação clínica e a investigação cartográfica no sentido de 

delinear a inserção da práxis psicológica na instituição, Neste percurso, foi questionada a 

necessidade de identificação do serviço e, ao mesmo tempo, de diferenciação entre o apoio 

psicológico e a figura do médico, onipresente no contexto hospitalar. Abordou-se a atuação 

da supervisora de campo e o tratamento clínico tanto das questões que emergiram na equipe 

de plantão psicológico quanto da relação entre esta equipe e outros atores do hospital. 
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Refletiu-se também sobre as possibilidades de circulação e limites de intervenção nos 

espaços hospitalares e sobre locais e modos de emergência das situações de crise e 

sofrimento. Figuravam ainda temas relacionados à existência de questões psicológicas que 

perpassavam a prática de cuidado, tais como a relação paciente-equipe de saúde, permeada 

da necessidade de contato corporal e, ao mesmo tempo, da busca de distanciamento 

psíquico pelos profissionais, entre outras.  

 

 

Cena 2: Articulando prática e teoria  

 

Esta cena se refere ao segundo grupo de atuação, composto pelo Supervisor HU2, 

pelo Supervisor de Campo HU2.1, pela Supervisora de Campo HU2.2 e pelos estagiários 

HU7, HU 8, HU 9, HU 10 e HU 11. Após algum tempo de decorrência do projeto, discute-

se a inserção dos plantonistas e a organização de uma discussão teórico-prática para 

embasar o estágio dos alunos de graduação.   

 

SUPERVISOR AI: Então agora é a segunda frente do HU? 

SUPERVISORA AP: É, o Supervisor HU2 vai falar.  

SUPERVISOR HU2: O plantão foi tranquilo, assim. Duas plantonistas acabaram 

conversando com o pessoal da enfermagem e perceberam uma abertura maior, eles se 

apresentaram e conversaram com elas, elas falaram da rotina lá... 

SUPERVISORA APP: Uma abertura maior do que antes, então, do que o ‘oi’ e ‘tchau’. 

SUPERVISOR HU2: É, alguns plantonistas ficaram com as crianças, acabaram fazendo 

um grupo de espera com crianças que iam ser atendidas, e foi bem interessante, tinha 

algumas que já estavam fazendo tratamento há algum tempo e falaram disso nas 

brincadeiras. A gente discutiu que esse era um espaço, a gente não precisava ficar sempre 

lá, mas era um espaço para os plantonistas passarem, assim. E o pessoal da enfermagem 

também acabou falando das crianças, que às vezes era mais difícil porque as mais novas 

não entendiam. E a gente também percebeu um espaço no pronto atendimento. 

SUPERVISORA APP: Então vocês estão conseguindo situar as brechas do trabalho. Por 

isso precisa mesmo da cartografia, você percebe o quanto a circulação é importante. 
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Neste relato do Supervisor HU2, observa-se como a constante presença dos 

psicólogos no hospital vai ampliando o contato entre estes e a população de usuários e 

funcionários. No trajeto percorrido pelos clínicos no campo, nas suas percepções sobre a 

circulação de pessoas, coisas, idéias e na narrativa deste fluxo em supervisão de supervisão, 

vai se direcionando uma compreensão do espaço cartográfico vinculada à ação clínica. O 

espaço é percebido, assim, pela lente da ação psicológica: observam-se os momentos de 

proximidade, os espaços de abertura para o diálogo, as localidades em que a demanda se 

apresenta, as feições e ações daqueles que procuram o psicólogo. Por meio deste mapa 

desenhado que se atenta para as brechas, aberturas e passagens em que as relações 

terapêuticas podem se desenrolar. É neste sentido que a Supervisora APP aponta a 

importância da cartografia: como olhar direcionado à circulação no espaço pelo contato 

cada vez mais familiarizado com ele, que permite compreender a possibilidade de inserção 

do psicólogo. Em seguida, o Supervisor HU2 relata que a supervisão do projeto discutiu os 

espaços de formação na graduação e abre espaço para articular a formação teórica com a 

experiência do projeto.  

 

SUPERVISOR HU2: A gente discutiu a questão do espaço, da circulação, da cartografia e 

um plantonista perguntou da relação do que a gente estava fazendo com uma discussão da 

instituição que vocês estavam fazendo na aula. 

SUPERVISORA APP: É, a gente começou a discutir isso na aula, mesmo. 

SUPERVISOR HU2: Então... Eu pensei que a gente devia fazer umas pontes, assim. A 

gente podia saber o que vocês [supervisora APP e supervisor AI] estão dando teoricamente 

no curso [de especialização] e na graduação [disciplina de graduação vinculada ao estágio 

nos projetos], para relacionar com o que discutimos na supervisão. 

 

Na possibilidade aventada pelo Supervisor HU2, cria-se uma nova dimensão 

pedagógica para a supervisão de supervisão: como espaço de articulação ampla da 

formação em psicologia, tanto de alunos quanto de supervisores de campo e supervisores de 

projeto, compondo um diálogo coletivo. O relato sobre as aulas da graduação fomenta uma 
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discussão teórica a partir da prática realizada nos estágios, permitindo que a dimensão 

pedagógica e a dimensão prático-teórica se conjuguem. 

 

SUPERVISORA APP: [Na aula da graduação] Eu e o supervisor AI diferenciamos a 

fenomenologia existencial de existencialismo e de psicologia humanista e discutimos 

instituição, porque a gente articula o olhar fenomenológico com a atuação na instituição. 

E o Supervisor AI discutiu instituição a partir daí.  

SUPERVISOR AI: Tem uma questão importante, que é a ação em meio ao instituído. O 

sujeito é atravessado pelo instituído, e constituído também pelo instituído, mas existem 

espaços nos quais pode acontecer a ação. Nessa hora, que o sujeito age, ele é instituinte. 

SUPERVISORA APP: A gente falou dessa relação instituído-instituinte e da fenomenologia 

existencial. Porque a psicologia existencial, na verdade, não existe. Nós temos é uma 

psicologia com uma orientação na fenomenologia existencial. 

 

Esta diferenciação, entre fenomenologia existencial e psicologia, fruto de uma 

elaboração teórica apresentada pelo Supervisor AI e pela Supervisora APP, acaba por fazer 

aflorar questões sobre a própria concepção do trabalho, numa cartografia voltada ao 

laboratório universitário como instituição, em que se questionam as articulações teórico-

práticas até então realizadas. 

  

SUPERVISORA AP: Então o nome do laboratório está errado. 

SUPERVISOR AI: Por quê? 

SUPERVISORA AP: Porque é Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia 

Fenomenológica e Existencial, e vocês estão falando que psicologia existencial não existe.  

SUPERVISORA APP: É verdade, mas como ficaria? Bom, mas de qualquer jeito a gente 

tem que mudar esse nome.  

SUPERVISOR HU2: Tem que mostrar os dois lados, da fenomenologia e da prática 

psicológica também. 

SUPERVISORA DP: Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em 

Psicologia.  

SUPERVISORA APP: Aí fica LEFEP.  
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SUPERVISORA HU2: Mas a gente vai mudar o nome, todo mundo já conhece como 

LEFE?   

SUPERVISORA AP: A gente só muda o nome, não precisa mudar a sigla.  

SUPERVISORA DP: Também acho. 

SUPERVISORA APP: Então está acordado. Rebatizamos o LEFE. 

 

A discussão apresentada remete a uma autocrítica, em que os limites e 

possibilidades do laboratório, os pontos em desenvolvimento e o trajeto percorrido são 

aventados para compreender a perspectiva construída sobre a práxis e os impasses 

apresentados na construção de uma relação consistente entre teoria e prática. Assim, 

discute-se o lugar da teoria na concepção da atenção psicológica nas instituições:  

  

SUPERVISOR HU2: Bom, mas isso [a mudança do nome do laboratório] mostra que a 

gente precisa discutir mais, que nós estamos pouco embasados teoricamente. 

SUPERVISORA MH: Eu acho que é o contrário, isso é fruto de um amadurecimento. 

SUPERVISORA DP: Eu não me sinto com pouca teoria. 

SUPERVISORA APP: Nem eu. 

SUPERVISOR HU2: Estamos pouco embasados, porque a gente estuda, mas não pode 

esquecer que a fenomenologia vem da filosofia, não é psicologia, e a gente precisa pensar 

no nosso olhar, na nossa abordagem, de uma forma clínica. 

SUPERVISORA APP: Mas então talvez você não esteja falando de não ter teoria, mas de 

esclarecer, de clarear a nossa forma de fazer uma leitura clínica. 

 

Novamente aqui, como narrado no cenário 2, tem-se como pano de fundo a 

migração do laboratório de uma concepção existencial-humanista do aconselhamento 

psicológico para uma visão fenomenológica-existencial no contato com as instituições. Ao 

migrar do aconselhamento psicológico, abordagem construída no campo da Psicologia, para 

uma visão embasada na fenomenologia existencial, oriunda da filosofia, surgem questões 

sobre se é possível a fenomenologia existencial embasar uma visão de homem e contemplar 

a prática psicológica.  
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Esta discussão colocada no LEFE-IPUSP é paradigmática de uma dimensão 

presente no contato do psicólogo com a comunidade de modo mais amplo: frequentemente, 

as teorias psicológicas tradicionais são calcadas em uma visão intrapsíquica do sujeito que 

não se sustenta para explicar os contextos vividos56. Por outro lado, as articulações com 

outros saberes, outras ciências e outras formas de pensar – como a filosofia, a sociologia, a 

antropologia – não se fazem sem tensões.  O recurso à fenomenologia como método e 

modo de olhar, embora profícuo, necessita de uma explicitação das relações possíveis, dos 

pontos de convergência e das especificidades na tensão entre Psicologia e Filosofia. Assim, 

discussão teórico-prática levanta um tema importante para a compreensão do trabalho: a(s) 

relação(s) possível(s) entre fenomenologia e psicologia. Tal tema, que emerge também em 

outras supervisões de supervisão, relaciona-se tanto à necessidade de articulação teórica e 

em pesquisa da prática realizada quanto à possibilidade de elaboração do trabalho no seio 

da própria psicologia a partir da metodologia fenomenológica de conhecimento.  

Esta discussão leva a uma proposta prática do Supervisor HU2, em que a supervisão 

de supervisão funciona tanto de maneira pedagógica quanto como espaço de articulação 

teórico-prática: a criação de espaços de discussão teórica sobre a prática clínica realizada.  

 

SUPERVISOR HU2: É... Até legitimar o que nós fazemos [ao deixar mais clara a leitura 

clínica a partir da fenomenologia]. Eu pensei de a gente fazer uns seminários clínicos, 

assim. Lá no posto [de saúde no qual o Supervisor HU2 trabalha] estão fazendo e está 

sendo muito legal. 

SUPERVISORA AP: Então você podia contar prá gente como é lá, aí a gente pensa no 

nosso.  

SUPERVISOR HU2: Lá a gente traz um caso e discute. Essa pode ser uma idéia para a 

gente compreender a fenomenologia na clínica, mas pode ter outros jeitos... De repente a 

gente pode discutir o nosso trabalho com a social clínica, que a gente usa também...  

SUPERVISORA APP: A gente pode trazer a discussão da classe num seminário também. 

Pode pôr um de clínica ampliada também.  

                                                 
56 Spink (2003) aborda esta questão de forma muito interessante: até a década de 1990, o trabalho do 
psicólogo tinha a clínica exercida no consultório particular, cujo modelo era o homem intrapsíquico, como 
atividade predominante para mais de 80% dos profissionais. A saída deste modelo pelo confronto do 
psicólogo com a comunidade leva-o a questionar esta visão ensimesmada da experiência e cria diversas 
tensões sobre a identidade socioprofissional, colocando-a “na berlinda”. 
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SUPERVISORA AP: De repente você mesmo pode trazer um caso no primeiro seminário, 

para a gente ver como é a idéia. 

SUPERVISOR HU2: Eu trago, pode deixar. 

SUPERVISORA DP: Eu posso montar sobre clínica ampliada. Alguém podia fazer comigo. 

SUPERVISORA APP: O Supervisor PM podia fazer. 

SUPERVISOR PM: Tudo bem. 

O próprio fato de tais temas terem se tornado assunto de seminário desvela sua 

importância: pode-se compreender, a partir deste diálogo, que algumas temáticas, tais como 

a articulação possível entre fenomenologia e psicologia, a compreensão da clínica no 

contexto social e uma possível compreensão da condição humana permeiam a prática e, por 

isso, voltam a ser discutidos de modo recorrente no espaço de supervisão de supervisão. 

Nesta cena, percebe-se a construção de um espaço fundamentalmente pedagógico e teórico-

prático, que busca articular os eixos de ensino, pesquisa e extensão da universidade nas 

atividades desenvolvidas. 
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Cenário 5: Uma experiência de Plantão Psicológico na Polícia Militar do Estado de São 

Paulo 

 

Tal como ocorrido com o Distrito Policial, o Projeto de Plantão Psicológico na 

Companhia da Polícia Militar foi iniciado em 2000, atendendo uma solicitação do Conselho 

de Segurança da Comunidade da Zona Oeste da cidade de São Paulo (CONSEG), de 

promoção de humanização nos serviços públicos de segurança. Nas discussões do 

CONSEG, formado por representantes da comunidade e de associações de bairro, da polícia 

militar, da polícia civil e da prefeitura, referia-se a necessidade de “humanização do 

atendimento” e “avaliação do stress” policial. Em relação à instituição militar, tal pedido 

foi trazido à Universidade de São Paulo pelos oficiais (profissionais que ocupam posições 

de comando) da 3ª Companhia e do 16º Batalhão da Polícia Militar e do CPA/M-5 

(Comando de Policiamento de Área da 5ª Região - Oeste), de que fosse oferecida uma 

avaliação psicológica focando o stress profissional de seus comandados. 

Iniciou-se a cartografia institucional, de modo a re-conhecer a instituição pelo 

contato com seus atores, que, ao falarem de seu existir, e, portanto de seu contexto de vida, 

possibilitam que a demanda se revele. Deste modo, a cartografia ocorreu a partir do 

conhecimento da demanda junto aos policiais da instituição em visitas regulares, tanto na 3ª 

Companhia quanto no 16º Batalhão da Polícia Militar. Nestas visitas, houve a participação 

em preleções (reuniões de segmentos de policiais para a orientação do seu trabalho de rua), 

conversas informais com policiais e pessoal administrativo, visitas a cursos (treinamento de 

tiro, cursos de segurança, cursos de prevenção em drogas nas escolas, etc.) e outras 

atividades da instituição.  Posteriormente, foram realizadas visitas à 3ª Companhia de um 

Batalhão da instituição, nas quais os estagiários mantiveram conversas informais com os 

policiais e apresentaram-lhes o Serviço de Atenção Psicológica a ser criado, principalmente 

durante as preleções. Nas conversas acerca da implantação do serviço, puderam ser 

percebidos encontros e desencontros entre as demandas apresentadas pelo comando policial 

e pela maioria dos policiais. Por um lado, observaram-se, outras demandas tanto 

relacionadas à própria instituição militar – falta de reconhecimento profissional e 

dificuldades de relacionamento no âmbito da instituição, entre outras – como relacionadas 

ao trabalho na segurança pública – necessidade de fazer frente a todas as possibilidades de 
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uma ocorrência, além da exposição constante ao risco de morte, por exemplo. Por outro 

lado, se mostrou evidente que os próprios policiais reconheciam viver uma situação 

ocupacional insalubre, necessitando construir modos de lidar com as diversas dificuldades e 

situações-limite de seu trabalho.  

Assim, o questionamento da demanda por meio da cartografia clínica se mostrou 

uma alternativa privilegiada, pois, permitiu compreender as questões específicas dos 

policiais, e ao mesmo tempo criar vias de inserção do trabalho a ser desenvolvido, já 

transformando, assim, a paisagem institucional. Conhecer e ser conhecido possibilitou a 

escuta da demanda, seja no surgimento de pedidos por atendimento psicológico, realizado 

concomitantemente às visitas iniciais, seja no relato dos policiais acerca de seus modos de 

existir na instituição. Através deste conhecimento, construiu-se a possibilidade de 

organização de um serviço de atenção psicológica na forma de Plantão Psicológico.  

O passo seguinte possibilitou estabelecer o serviço na instituição: o grupo de 

estagiários fixou horários e dias para o plantão psicológico, com o intuito de marcar a 

presença, pela permanência constante, de um espaço de escuta no cenário institucional. Pela 

constância participativa e participante dos estagiários tornou-se possível legitimar o plantão 

psicológico como uma forma de presença acolhedora, capaz de transitar entre os diversos 

atores de modo não vinculado à vigilância institucional. 

Assim, foi iniciada a implantação de um Serviço de Plantão Psicológico aos 

policiais do 16º Batalhão, inicialmente alocado na 3ª Companhia, já que havia uma 

participação e interesse maior desta unidade e que diversos cursos eram realizados no local, 

havendo circulação de policiais oriundos de diversas companhias. Porém, o serviço 

colocava-se disponível para todo o Batalhão. Após um ano da implantação desse serviço, 

ocorreu sua implementação, acordada em reuniões com os comandantes de Batalhões e do 

comando de Policiamento de Área (Zona Oeste da cidade de São Paulo), em que o Serviço 

foi estendido para a 1ª Companhia do mesmo Batalhão, funcionando nas duas unidades 

durante um ano. Num terceiro momento o funcionamento voltou a se realizar alocado 

apenas na 3ª companhia e chegou-se a discutir sua alocação no comando central. Tais 

discussões e modificações acompanharam o ritmo das transformações institucionais, 

desvelando uma reflexão cartográfica que acompanhou todo o trabalho. A pesquisa 

acompanhou o projeto após seis anos de seu funcionamento, num momento de 
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transformações do comando da 3ª Companhia, onde o Plantão Psicológico estava então 

alocado. 

   

Cena 1: Da cartografia às teorizações 

A supervisão de supervisão se inicia com a retomada da proposta da cena anterior 

(segunda cena do hospital universitário), na qual se sugeriu discutir os temas abordados nas 

aulas que os estagiários dos diversos projetos assistem, tanto no curso de graduação quanto 

no curso de especialização. Pelo relato dos temas abordados, os supervisores conhecem 

melhor a formação que está sendo oferecida aos alunos-estagiários e podem articulá-la com 

a experiência prática de estágio nos projetos de atenção psicológica. Assim, em sua 

dimensão pedagógica, a supervisão de supervisão se presta a articular ensino e experiência 

de estágio, vinculando, simultaneamente, teoria e prática. 

SUPERVISORA APP: A gente não está seguindo o cronograma [montado para o curso] nas 

aulas porque a gente se deu conta de que quer ir mais fundo [estudar mais profundamente 

cada texto e assim atrasar o cronograma inicial]. 

 Discute-se sobre as turmas que participam dos cursos de especialização e de 

graduação e seu bom aproveitamento das aulas, transformando-as num espaço interessante 

de reflexão, pelo grande interesse dos alunos. 

SUPERVISOR AI: E a gente acaba se doando mais também [aos alunos, devido a seu 

interesse]. 

SUPERVISORA APP: Claro. Então é isso. Está um pouco atrasado em relação ao 

programa, mas só para mostrar para vocês. 

SUPERVISOR HU2: A ideia era ter pelo menos uma pequena discussão do que foi dito na 

aula na supervisão, a gente tem que começar a se situar. 

Nesta fala, o supervisor HU2 retoma o tema da articulação entre teoria e prática na 

supervisão para construir uma proposta pedagógica de formação em Psicologia. O espaço 

de supervisão de supervisão comporta, deste modo, também numa dimensão de 

direcionamento da formação em níveis diversos, abrangendo tanto a formação de graduação 

quanto a formação de supervisores. A seguir, a supervisora narra o ocorrido nas aulas, que 

levantaram reflexões sobre um tema caro às discussões de supervisão de supervisão: a 
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relação entre a fenomenologia e a psicologia humanista, bem como as diferenças teóricas e 

epistemológicas entre os próprios humanistas. Esta discussão, construída como tema em 

supervisão de supervisão, foi direcionada para o ensino. Neste momento, faz-se o 

movimento contrário e as discussões ocorridas nos cursos enriquecem/aprofundam o espaço 

de reflexão sobre questões teóricas em supervisão de supervisão. 

SUPERVISORA APP: Agora a gente está nessa discussão entre humanistas que eu achei 

que era importante. 

SUPERVISORA DP: Acho que seria uma boa escrever para o pessoal daqui sobre isso 

também.  

SUPERVISOR AI: Que começou isso na minha tese, lembra? [A discussão sobre a 

psicologia humanista começou nos grupos de discussão e pesquisa do laboratório, sendo 

abordada na tese deste supervisor]. 

SUPERVISORA APP: É, eu comecei essas coisas na sua e na da Carmen57 e agora eu acho 

que está na hora de a gente colocar isso mais, até escrever um artigo. 

SUPERVISORA AP: Então passa para a gente aqui também, vamos fazer aqui também. 

SUPERVISOR AI: Na verdade, foi nota de rodapé, agora já está virando um artigo... 

Embora o tema de discussão seja o mesmo abordado nos cursos vinculados aos 

projetos de atenção psicológica, na supervisão de supervisão sua discussão assume outra 

conotação: a articulação entre referenciais teórico-práticos e a pesquisa em psicologia.  

Assim, em meio às reflexões teórico-práticas recorrentes em supervisão de supervisão, a 

retomada de certos temas cria novos espaços de questionamento nos quais tais questões 

podem ser refletidas em uma nova dimensão, articulando a investigação ao trabalho 

desenvolvido e registrado no campo, levando à sua pesquisa e publicação. Apresenta-se 

neste trecho uma esfera de pesquisa que a supervisão de supervisão também contempla. 

Esta discussão é concluída decidindo-se pela incorporação do tema nos “Seminários 

Clínicos”, espaço de discussão teórica criado na própria supervisão de supervisão (sua 

criação é apresentada no cenário 4, cena 2). 

                                                 
57 Refere-se à tese de Barreto, C. Ação Clínica e os pressupostos Fenomenológicos Existenciais. São Paulo: 
IPUSP, 2006. 
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SUPERVISORA DP: Seminários Clínicos com Supervisora APP e Supervisor AI, não é? 

Semana que vem. 

SUPERVISORA APP: A gente pode trazer [a discussão sobre psicologia humanista], se não 

tiver nada. 

 Discute-se também o formato de apresentação do tema, isto é, se a apresentação do 

seminário seria apenas teórica ou relacionada com casos clínicos. 

SUPERVISORA APP: (...) então traz o caso, quem traz um caso? 

SUPERVISORA DP: Não, o que a Supervisora AP está dizendo é se vale à pena a gente 

pegar a reunião clínica para discutir existencialismo, fenomenologia, em vez de trazer um 

caso. 

SUPERVISOR HU2: Ou concomitantemente. 

(...) 

SUPERVISORA AP: Então perfeito, pode ser a semana que vem? 

TODOS: Sim!!! 

Este trecho apresenta o desdobramento de uma proposta – a realização dos 

“seminários clínicos” – gestada na supervisão de supervisão com o propósito de criar um 

novo espaço para compreender a práxis. Assim, a supervisão de supervisão desvela também 

um caráter instituinte e cartográfico, no qual o debate coletivo e o reconhecimento das 

lacunas permitem construir novos modos de organização do próprio laboratório 

universitário como instituição. No dialogo supracitado, a questão teórica, a atividade de 

formação e o campo de pesquisa se mostram inter-relacionados, formulando novas posições 

e novas atividades com base na experiência corrente. Segue-se a discussão do projeto de 

plantão psicológico na polícia militar: 

SUPERVISORA APP: (...) Como está a PM? 

SUPERVISOR PM: A gente marcou umas reuniões com o comandante da companhia 

[coordenador da companhia onde o projeto está alocado]. O comandante mudou do ano 

passado para cá, então a gente quis marcar uma reunião com ele para que ele conhecesse 

o projeto, ouvir um pouco dele, o que ele tem sentido, o que ele imagina disso [do plantão 

psicológico no local] e tal. E duas vezes ele desmarcou com a gente. Uma vez ele ficou de 
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vir aqui – as duas vezes ele cancelou, né? – uma vez ele ficou de vir aqui, a outra vez ele 

tinha ficado de ir lá e ele cancelou as duas. Naquele dia em que a gente tinha ficado de ir 

lá, a gente foi mesmo assim. (...) da segunda vez a gente foi lá, então o grupo inteiro esteve 

junto, teve um cabo que foi fazer um tour com o pessoal lá [uma apresentação do espaço 

aos plantonistas], tal, conversamos um pouco, isso no horário da supervisão, aí viemos 

embora. Na semana seguinte, o capitão veio para cá, a gente fez uma reunião com ele, eu e 

o Supervisor de Campo PM1, que é um dos Supervisores de Campo, há quinze dias atrás… 

E aí a gente conversou com ele e coincidentemente, antes de vir para cá, ele estava numa 

companhia onde ele ficou pouquíssimo tempo, uns quatro meses.  

Na fala do Supervisor PM, observa-se uma retomada da cartografia do projeto. 

Assim, a partir das mudanças no comando da instituição, a equipe participante busca 

atualizar a demanda e compreender sua inserção. Aspectos como o espaço, a recepção da 

equipe e o lugar institucional do comandante são observados. Assim, em meio às 

transformações advindas a cada nova reorganização da instituição, o projeto pode 

acompanhar tais mudanças e reorientar o trabalho de acordo com os espaços apresentados. 

A retomada da cartografia permite a compreensão de uma nova situação institucional, que 

passa a ser narrada pelo supervisor PM. 

SUPERVISORA APP: [onde o comandante ficou quatro meses era] Neste mesmo Batalhão, 

a Companhia? 

SUPERVISOR PM: Não. [a companhia em que o comandante ficou quatro meses era] Lá 

em Interlagos. Mas ele ficou pouquíssimo tempo e antes disso ele trabalhava no CAS-J, 

que é o centro de assistência...  

SUPERVISORA APP: No CAS-J? 

SUPERVISOR PM: É, ele coordenou o CAS-J. Ele coordenou a psicologia do CAS-J. 

SUPERVISOR AI: O que é que é isso? 

SUPERVISORA DP: É para onde eles mandam todo mundo que eles acham que não está 

bem e precisa de assistência. 

SUPERVISOR HU: Centro de Assistência Social e Jurídica da Polícia Militar. 
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SUPERVISORA DP: É uma coisa com um viés um pouco paranóico e normativo, e os 

policiais têm esse imaginário, não querem ir para lá. 

SUPERVISOR PM: Foi justamente o que ele disse que ele tentou, quando estava lá, mudar. 

Porque ele achava que programas como o PROAR, que atende os policiais que se 

envolveram em algum tipo de ocorrência violenta, que é disparo de arma de fogo, 

homicídio ou não sei o quê, tinham um aspecto muito punitivo e ele mudou isso, hoje já não 

existe mais o PROAR, existe um outro programa que ele tentou... O policial escolhe o 

horário que ele quer ir para lá e antes de começar o programa passa por uma avaliação, 

se achar que tudo bem, o cara não vai para o programa, ele volta para a rua para 

continuar trabalhando.  

SUPERVISOR HU2: Então ele fez algumas mudanças bem interessantes, assim. 

SUPERVISOR PM: É, ele tem umas sacadas assim muito legais quando a gente começa a 

falar sobre o plantão [psicológico] com ele. Ele falou: “Ó, tem algumas coisas 

interessantes que às vezes eu percebia lá. O policial ia ser atendido pelo psicólogo dele, 

pelo terapeuta dele e saía... Mal, triste ou bravo e chutando pedra: ‘Isso aqui não adiantou 

nada, não está fazendo diferença nenhuma para mim...’”. Aí uma vez ele pegou uma 

assistente social que trabalhava com ele, que ele achava que era uma pessoa legal, assim... 

Achava que era uma pessoa sensível, e falou: “Ó, vai conversar com aquele cara lá, o cara 

está mal, vai sair assim na rua e tal”. Aí ela foi lá e conversou com o cara meia hora e de 

repente o cara já saiu diferente, que ele sentiu que o cara... Ele falou: “Ó, de repente o 

atendimento lá não foi o que o cara estava esperando, mas uma assistente social 

conversando com ele meia hora já deu uma luz, ele saiu diferente, saiu mais aliviado, sei lá 

o quê”. Então, enfim. É um comandante que tem experiência até em trabalhar com serviços 

de psicologia e... 

SUPERVISOR AI: É uma raridade uma pessoa assim na PM. 

 O Supervisor PM passa a relatar a atitude do comandante em relação ao projeto de 

plantão psicológico. Apesar de reconhecer a necessidade de atendimento dos policiais e 

considerar a proposta interessante, ele busca enquadrar o atendimento nos espaços já 

estabelecidos pela instituição, decidindo o modo como o serviço seria realizado. 
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SUPERVISOR PM: É, agora aí ele começa uma visão mais... Uma coisa assim meio... Dá 

a impressão de que a gente colocou uma possibilidade para ele e ele já começa a querer 

que a gente vá... 

SUPERVISORA DP: Comandar o CAS-J. 

SUPERVISOR PM: Bolar hipóteses de uso para esse serviço, para o nosso trabalho… 

SUPERVISORA APP: Você lembra do R., da Fundação CASA? [R., diretor da Fundação 

CASA, queria determinar como e quando o atendimento psicológico seria realizado, além de quais 

pessoas poderiam se beneficiar dele]. 

SUPERVISOR PM: É isso. 

SUPERVISORA APP: É, é dentro do esquema, você lembra o R., daquela vez? 

SUPERVISOR PM: É para institucionalizar tudo, assim. 

Neste trecho, a supervisora APP se remete a uma situação de outra instituição 

também de caráter disciplinar para compreender a atitude do comandante da PM que, 

embora esteja voltado aos problemas humanos no contexto da instituição, tem sua 

concepção de trabalho permeada pela disciplinaridade. O supervisor PM segue contando a 

proposta feita à equipe pelo comandante da companhia da polícia militar: 

SUPERVISORA APP: Então, assim, ele começou propondo se a gente não acharia 

interessante ir para o CAS-J... 

TODOS: Ah! 

Neste trecho, o conhecimento cartográfico anterior em relação à instituição leva 

todos os supervisores a compreender a atitude do comandante no contexto de uma 

institucionalização do trabalho, expressa no comentário comum. A Supervisora APP segue 

questionando: 

SUPERVISORA APP: [A equipe iria] Fazer o quê [no CAS-J]? 

SUPERVISOR PM: Avaliar o CAS-J. 

(...) 

SUPERVISORA APP: O que é pior ainda. 
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SUPERVISOR PM: [Imitando a fala do comandante da companhia da PM] “Porque se você 

chega lá como USP”... 

SUPERVISORA DP: Punição da punição. 

SUPERVISOR PM: “Porque se vocês chegam lá como USP eu faço uma entrada com 

‘tapete vermelho’, e tal. Para ver o trabalho que eles fazem, de repente avaliar, ver o que é 

que vocês acham, se está bom, se não sei o quê”...  

Se, por um lado, o conhecimento anterior da instituição permite compreender a 

conotação da proposta de visita ao CAS-J feita pelo comandante da companhia, o 

questionamento da supervisora APP e a narrativa do supervisor PM criam, por outro lado, 

abertura para as diferenças de compreensão de atores sociais diversos. Neste sentido, a 

continuidade da cartografia no projeto permite acompanhar as nuances do cotidiano. O 

Supervisor PM continua a narrativa, relatando outra proposta feita pelo comandante: alocar 

o atendimento no Comando de Policiamento de Área da Zona Oeste da cidade de São 

Paulo. Esta possibilidade já havia sido aventada no projeto, nas visitas iniciais, realizadas 

anos antes, pelo fato de que este espaço congrega várias companhias, o que caracterizaria o 

serviço como estando aberto a todos os policiais da polícia militar da zona oeste da cidade 

de São Paulo. No entanto, como no espaço físico do Comando de Policiamento de Área 

circulavam principalmente oficiais e policiais afastados do trabalho, os plantonistas 

acabariam perdendo o contato com a corporação como um todo. Desta maneira, optou-se 

por alocar o plantão em uma companhia da polícia militar em que houvesse grande 

circulação de policiais, para tornar o plantão psicológico mais acessível. O Supervisor PM 

segue narrando a proposta do comandante da companhia:  

SUPERVISOR PM: Assim, ele terminou falando: “Porque é que vocês... De repente, a 

gente podia bolar de vocês terem espaço no CPA”... “Então... Ali é Zona Oeste mesmo, 

porque é o Comando de Policiamento de Área, então é toda a Zona oeste da cidade de São 

Paulo, todo o policiamento militar é comandado pelo CPA...”   

SUPERVISORA APP: Você falou que a gente já chegou até lá? 

SUPERVISOR PM: Mas não para fazer o que ele propõe. 

(...) 
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SUPERVISOR HU2: Que era o quê? 

SUPERVISOR PM: A gente ir lá para que as pessoas que estão afastadas por causas 

psicológicas ou psiquiátricas pudessem nos procurar para a gente fazer a nossa avaliação 

de... sabe, até emitir um laudo se o policial realmente... Porque ele percebeu lá na 

companhia que tem muita gente que está afastada e que, por burocracias do próprio CAS-

J, o cara só volta depois de um determinado tempo. 

SUPERVISOR HU2: E que não precisava [esperar esse tempo]. 

SUPERVISOR PM: E que não precisava e que ele conversou com algumas pessoas… Que 

ele chegou lá, ele chamou todas as pessoas que estavam afastadas prá conversar, 

independente do motivo. E com algumas ele sentiu isso. Até a pessoa virar para ele e dizer: 

“Ah, por mim sinceramente eu trabalhava amanhã, mas o pessoal está dizendo que eu 

tenho que daqui a duas semanas passar por uma nova avaliação.”. 

SUPERVISOR AI: Isso cria problema burocrático, de serviço, e pessoal também. 

SUPERVISOR PM: [Imitando a fala do comandante da companhia da PM] “Claro, de 

repente vocês podiam até fazer isso também”. 

 Neste trecho, percebe-se que a proposta do comandante da companhia tangencia 

aquilo que, nas discussões sobre a implementação do serviço de plantão psicológico, a 

equipe procurou evitar: restringir o atendimento às pessoas afastadas e já estigmatizadas 

pela corporação e realizar um trabalho de caráter avaliativo. Assim, se iniciam 

questionamentos que buscam compreender o sentido da proposta feita pelo comandante, 

como modo de ponderar sobre os aspectos apresentados no contexto institucional. Embora 

o projeto não se preste a realizar uma prática avaliativa, a proposta levantada pelo 

comandante é discutida para compreender a expectativa da instituição e suas chefias, bem 

como o modo pelo qual o trabalho da equipe de plantão psicológico é compreendido. Neste 

sentido, a discussão que se segue atua na dimensão cartográfica da supervisão de 

supervisão:   

SUPERVISORA DP: Ele está frustrado porque não conseguiu mudar tudo no CAS-J do 

jeito que ele queria e agora ele quer usar o plantão da USP para isso. Enquadrar o 

trabalho na instituição. 
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SUPERVISOR HU2: Ele está procurando aliados. 

SUPERVISOR HU: Não sei se é uma frustração, mas uma perspectiva de trabalho. 

SUPERVISORA APP: É do trabalho, mas ele está trabalhando com quem está afastado, ele 

está preocupado com esse foco. 

SUPERVISOR HU2: Ele tem uma preocupação, uma preocupação muito válida, só que ele 

tem uma maneira muito particular de lidar com isso, que é tentar cortar a cabeça de 

quem... 

SUPERVISOR PM: Ele não tem o conceito do psicólogo para o cuidado. No final eu achei 

que a abordagem dele foi legal. 

SUPERVISOR HU2: É, foi. 

SUPERVISOR PM: Ele falou coisas que não têm muito a ver, mas isso para a gente, na 

nossa perspectiva. 

SUPERVISOR HU2: Mas na perspectiva dele, não. A instituição é boa. 

SUPERVISORA DP: Adequação e sanidade da polícia: é essa a intenção dele. 

SUPERVISOR PM: Outra coisa, ele entendeu essa abordagem do profilático. Entendeu, ele 

gostou muito. Ele falou: “Legal, quer dizer... De repente não esperar o cara ‘dar 

novidade’ [expressão da polícia militar que significa apresentar problemas, no presente 

caso, que gerem medidas administrativas, como o afastamento] para mandar para o CAS-

J...” 

Apresenta-se na conversação supracitada um momento cartográfico em supervisão 

de supervisão, no qual o relato das percepções cartográficas no campo leva à formulação de 

hipóteses interpretativas sobre a posição do comandante da companhia. A partir destas 

hipóteses, abrem-se possibilidades de compreensão da situação institucional para a 

constituição de vias pelas quais a proposta de trabalho pode ser inserida. Desse modo, como 

se ilustra a seguir, são discutidas as intersecções entre a perspectiva do comandante e a 

proposta do plantão, como forma de construir brechas pelas quais o serviço possa se 

instituir. Ao esclarecer a desvinculação entre problemas administrativos e atendimento 

psicológico no plantão, o diálogo com o comandante chega a um acordo comum no qual o 
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plantão psicológico é compreendido como “profilático”. Dessa maneira, torna-se possível 

abrir o atendimento para todos os policiais e não apenas para aqueles já apontados como 

“problemáticos” pela instituição. Assim, o Supervisor PM relata: 

SUPERVISOR PM: Foi aí que a gente entrou com o plantão psicológico. A gente falou: “O 

plantão é bem melhor que essa proposta sua...” E então, embora ele tivesse toda essa visão 

de “Vamos para o CPA e vamos atender todos os afastados por motivo médico da Zona 

Oeste de São Paulo”, por outro lado quando a gente introduziu uma outra possibilidade, 

ele mostrava flexibilidade de falar: Olha, gostei disso que vocês estão propondo...”    

 Segue-se então uma discussão sobre o diálogo conquistado com o comando da 

companhia, em que a equipe busca compreendê-lo cartograficamente, nas aberturas geradas 

e nos limites ainda presentes para a atuação psicológica: 

SUPERVISORA AP: Na verdade, ele está com uma preocupação de transformação de 

coisas que já estão lá, né? O que não exclui a proposta do LEFE, que é entrar com o 

plantão mesmo. Agora, que bom que ele gostou. São desdobramentos outros, na verdade. 

SUPERVISORA APP: É outra entrada. 

SUPERVISOR PM: Mas ele acredita numa intervenção psicológica. 

SUPERVISORA APP: É, isso é importante. 

 No trecho ilustrado acima, os supervisores encontram um ponto comum da 

compreensão do comandante e do LEFE em relação ao papel do psicólogo e 

simultaneamente, um ponto de divergência: ambos reconhecem a necessidade de cuidado 

ao sofrimento, inclusive a partir de queixas não impeditivas do exercício das atividades 

cotidianas, no entanto o comandante utiliza também uma compreensão avaliativa e de 

ajustamento da psicologia, que não é compartilhada pela equipe de trabalho da supervisão 

de supervisão. Nesta dupla articulação, a reflexão sobre a cultura institucional recai tanto 

sob a polícia militar quanto sob o laboratório universitário, levando a uma cartografia das 

inter-relações institucionais. O diálogo seguinte amplia a discussão para um aspecto mais 

amplo das instituições de modo geral: a conexão entre os problemas enfrentados por uma 

instituição, o modo como ela se organiza e o modo como procura enfrentá-los:   
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SUPERVISOR HU2: Pelo menos não é descrente de uma intervenção psicológica, o que eu 

achei muito legal. Faz diferença, não é uma coisa inócua: “Ah, vocês querem fazer esse 

projetinho aí, ah, vem, fica aí, se tiver alguém babando eu mando conversar com vocês”. 

Não é isso, só que tem essa perspectiva dele, que é a perspectiva de como a coisa funciona 

dentro da instituição. (...) 

SUPERVISORA DP: Que é querer resolver os problemas da instituição usando o próprio 

jeito da instituição, que foi o que causou os problemas. Na PM, tem essa coisa avaliativa, 

de adequação. Mas para ver isso, você tem que ter uma visão institucional. 

 Na análise acima realizada pelos supervisores, o modo como uma instituição faz 

frente a seus problemas, suas dificuldades e ao sofrimento de seus atores está permeado 

pelos fatores que, na organização institucional das relações e condições concretas e 

simbólicas, geraram tais fenômenos. Dessa maneira, é preciso compreender estas tentativas 

de solução a partir da consideração de todo o conjunto de relações nela empreendido. Na 

intervenção no cenário institucional, é preciso ainda considerar tais fatores de modo a abrir 

espaços possíveis de diálogo que permitam, paulatinamente, a construção de novas 

perspectivas de compreensão e ação. Esta compreensão é a seguir direcionada para a 

experiência concreta com a Polícia Militar, na observação do Supervisor PM:   

SUPERVISOR PM: Outra coisa que eu não lembro de nenhum comandante que não tenha 

falado em algum momento, e ele falou, é obvio: “Ah, então, porque se precisar a gente 

pega o pessoal que está realmente afastado na minha companhia, eu faço uma ordem...” 

[ou seja, se os policiais não quisessem passar pelo atendimento psicológico, o comandante se 

dispunha a obrigá-los]. 

SUPERVISORA DP: É, isso todos falam! 

SUPERVISOR HU2: Não me surpreendo, não acho absurdo. 

SUPERVISORA APP: Está dentro do esquema, é da cabeça deles. 

 A sugestão do comandante de obrigar os policiais a passar por atendimento 

psicológico havia sido realizada por todos os cinco comandantes ao longo dos seis anos de 

funcionamento do projeto, sendo questionada e rejeitada pela equipe de plantão psicológico 

em cada uma das ocasiões, discutindo-se o fato de que o caráter de obrigatoriedade não 
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permitiria que o espaço fosse compreendido enquanto voltado ao cuidado dos policiais, mas 

sim aos interesses do comando da instituição. Ao retomar a narrativa pelo relato da 

sugestão do comandante de obrigar os policiais a realizar atendimento psicológico e 

apresentá-la como uma característica da instituição, e não apenas do comandante, o 

Supervisor PM ao mesmo tempo exemplifica e reafirma a conjunção entre os problemas 

para os quais uma instituição pede auxílio psicológico e seus interesses, perspectivas, o 

modo como ela compreende suas relações e se organiza. É assim que avalia as 

considerações do comandante, retomando a narrativa:   

SUPERVISOR PM: A gente não pode se alarmar porque é um representante da instituição 

que não é um representante qualquer, é o comandante da companhia. Para ele chegar lá, 

tem uma carreira de vinte e cinco anos para ser medido e ele mostrou que é bom nisso... 

Em defender os princípios e a missão daquela instituição. Ele vem aqui para uma conversa 

com a gente, e traz isso tudo com ele, claro. Agora, quando a gente tenta dar uma 

quebradinha nisso, porque foi uma hora da conversa que a gente estava com mais 

liberdade, e falamos para ele: “Poxa, você vai obrigar a pessoa a se cuidar, né?” Aí ele 

disse: “É, realmente... Então vamos fazer o seguinte: eu passo os nomes para vocês!” 

TODOS: Risos. 

SUPERVISORA APP: Tudo bem, se não vai assim, vai de outro jeito! 

SUPERVISORA DP: Mas foi a melhor resposta de todos os comandantes até hoje, de não 

insistir em simplesmente obrigar e tentar ter algum jogo de cintura... 

Os supervisores compreendem, unanimemente, o cunho avaliativo e disciplinar da 

segunda proposta do comandante. Ao querer indicar os nomes dos policiais que ele 

acreditava que necessitavam de atendimento, o comandante da companhia da Polícia 

Militar cria uma situação hierárquica em relação à demanda do usuário: o comandante 

avalia a demanda de seus policiais antes que os próprios policiais o possam fazer. Além 

disso, uma indicação do comandante retoma o caráter avaliativo do serviço, atribuindo-lhe 

um direcionamento para a correção institucional que o levaria, gradativamente, a tomar o 

lugar de panóptico58 da instituição. Ao mesmo tempo, a supervisora DP observa que, 

                                                 
58 O panóptico é uma espécie de edifício formado por um pátio com uma torre no centro, utilizado em 
instituições que buscavam exercer o controle disciplinar, tais como presídios, manicômios, escolas e fábricas. 
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embora a sugestão esteja impregnada dos elementos da cultura militar, ela também desvela 

uma flexibilidade do comandante em sua atitude de não insistir em um autoritarismo puro e 

simples representado pela ordem, mas procurar novos modos de ação frente à 

impossibilidade da ocorrência do atendimento obrigatório, exposta pela equipe de 

plantonistas. Assim, discussão do diálogo com o comandante narrado pelo supervisor PM 

apresenta um momento cartográfico no qual é possível compreender e formular hipóteses 

de interpretação sobre a recepção da proposta de trabalho, bem como sobre a via de atuação 

junto à polícia militar a partir da configuração percebida. Outra questão institucional 

aventada é a percepção do comandante sobre a Universidade de São Paulo, na qual 

laboratório universitário responsável pelo projeto se insere. 

SUPERVISOR PM: Ele é advogado. Só que ele já chega dizendo “Eu me sinto bem aqui”. 

Isso porque a gente pegou uma salinha qualquer, porque o LEFE estava fechado e mesmo 

assim ele fala “Eu me sinto muito bem aqui porque eu também sou acadêmico”. Ele é 

mestre em ciências jurídicas. “Eu também sou acadêmico, eu gosto muito disso aqui”, e 

ele se referencia a mim e ao Supervisor de Campo PM1 o tempo todo como pesquisadores. 

SUPERVISOR HU: Pesquisa-a-dor, está certo. 

SUPERVISORA APP: Eu acho que teve uma atitude um pouco de incensar a USP, ele… 

Acho que teve uma coisa de mostrar uma abertura, de acreditar no serviço, de querer… 

Fazer um uso desse serviço até para além daquilo que a gente propõe, mas eu acho que 

como abertura, independentemente desta compreensão, que eu acho que é fruto de uma 

perspectiva [a cultura da polícia militar] que a gente conhece mais ou menos, eu achei 

legal...  

 O Supervisor PM atenta para o fato de que o comandante da polícia baseia seu olhar 

sobre o serviço na figura do especialista, que estava implícito no pedido de avaliação dos 

psicólogos e assistentes sociais da própria polícia militar e no momento em que o 

comandante expressa sua opinião sobre a Universidade de São Paulo, apresenta-se 

                                                                                                                                                     
Do alto da torre, um vigilante pode vigiar a todos sem que aqueles que se encontram no pátio saibam em que 
momento estão ou não estão sendo vigiados. Utilizo esta analogia para demonstrar, ao mesmo tempo, como a 
proposta realizada pelo comandante criaria, simultaneamente, um desnível de informações entre os policiais e 
a equipe de psicólogos, ressaltando a hierarquia militar, uma função corretiva para a escuta psicológica, 
reforçando a cultura disciplinar e uma pressão institucional para a participação no atendimento, intensificando 
um aspecto coercitivo da instituição. 
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explicitamente. Ao mesmo tempo, no jogo de palavras do Supervisor HU, percebe-se uma 

desconstrução desta figura do especialista por meio de uma articulação entre pesquisa e 

prática clínica: a pesquisa proposta pelo laboratório se constitui a partir de um espaço de 

escuta para o sofrimento e, neste sentido, para a “dor”. Desta maneira, a atitude do 

comandante é percebida, ao mesmo tempo, como criadora de uma expectativa superior às 

reais possibilidades da ação e da investigação psicológica que deve ser considerada e 

criadora de abertura para a construção das práticas no campo. Posteriormente, o supervisor 

PM aborda o pedido de documentação feito pelo comandante: 

SUPERVISOR PM: Agora, aí na semana seguinte ele pediu para a gente mandar alguma 

coisa prá ele falando um pouco sobre o projeto, quem ia trabalhar, e tal. 

 Discute-se então a pertinência de enviar uma cópia do convênio firmado entre a 

Universidade de São Paulo e a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para a 

realização do projeto de plantão psicológico e é combinado seu envio ao comandante da 

companhia de polícia. O supervisor conta então ter enviado uma versão simplificada da 

documentação e informa o início da cartografia: 

SUPERVISOR PM: Eu mandei uma coisinha assim, pegando um material da pasta do 

LEFE, falando um pouco da história do projeto, um documento, mandei para ele, junto 

com o nome dos supervisores, estagiários, horário previsto... Só que a semana passada ele 

entrou de licença, uma licença assim meio estranha, que não estava prevista, a gente não 

entendeu o porquê, ninguém disse também, mas de qualquer maneira aí ficou meio difícil o 

contato com ele, ele está de licença, mas já está liberado o trabalho, então quarta feira 

quer vem a gente começa efetivamente a cartografia lá.  

 Os supervisores voltam a ponderar sobre a reunião com o comandante, 

considerando-a positiva e discutindo a importância do contato entre a equipe e os 

responsáveis pelo pedido de intervenção psicológica: 

SUPERVISORA APP: Mas foi positivo isso, foi bom, eu acho que é sempre bom ter esse 

contato antes, porque senão... 

SUPERVISORA DP: Para retomar as coisas, porque senão vira uma coisa de “Vocês vão 

visitar o CAS-J”, a instituição compreende como quer. 
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SUPERVISORA APP: E aí no fim do semestre a gente chama de novo. 

SUPERVISOR PM: Aí tem uma questão que eu comentei com o grupo na supervisão. Ele 

chegou aqui com uma série de expectativas. Muitas até ele colocou como possibilidades de 

intervenção outras, diferentes do que a gente estava propondo. E eu acho que quando você 

recebe alguém cheio de expectativas, você tem que cuidar das expectativas. Não 

necessariamente atender, mas cuidar delas, porque... Diferente da pessoa que vem aí e fala 

“Ah, está bem, está liberado”. Esse você pode fazer uma reunião no final do semestre e se 

esquecer dele, esquecer que ele existe por enquanto e marcar lá no final do semestre, 

dizendo: “Então, lembra de mim? Vamos marcar uma reunião?”. Porque esse aí não vai 

nem sentir falta. Agora, esse comandante vai.  

SUPERVISOR HU2: E não é só nem pela questão de prestar contas ou de falar disso, eu 

acho que tem o fato de o comandante querer alguma coisa da gente. E essa vontade que ele 

tem, o que ele espera da gente tem que... Não pode ser só falar “Não, isso eu não faço”. 

Tem que... Porque eu, por exemplo, eu estou pensando um pouco em relação ao hospital. 

Chega um médico para você e fala: “O fulaninho ali, olha, não quer tomar medicação.” 

Essa é a expectativa dele. E pode ser que de fato as pessoas que estão lá, os caras que 

estão vieram do CAS-J encaminhados, ele tem algum demanda e ela precisa ser ouvida do 

jeito que a gente pode ouvir, e não do jeito que os policiais querem, mas se você falar que 

não, que não vai fazer daquele jeito, você fecha a porta, então não dá mais para fazer 

nenhuma intervenção. 

Primeiramente, os supervisores haviam discutido sobre as relações institucionais e a 

inserção do serviço. Neste outro momento, a supervisão de supervisão se volta para as 

reflexões sobre a relação entre a equipe e a instituição, permitindo elaborar modos de ação 

que contemplem as especificidades da situação institucional presente. Assim, os 

supervisores refletem sobre o modo como a cultura institucional e as expectativas dos 

atores perpassam as possibilidades da ação psicológica, compreendendo a necessidade de 

lidar com estas informações por meio do diálogo e da escuta clínica: a construção de ações 

no campo está influenciada pelos pedidos diretos da instituição e, embora não 

necessariamente corresponda a eles, procura a partir deles constituir novos modos de olhar 

as questões apresentadas. Desta maneira, a atitude frente às expectativas apresentadas por 
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agentes da instituição é a de questionamento e alargamento das possibilidades de 

compreensão dos fenômenos aventados, em uma perspectiva muito próxima da que conduz 

a relação terapêutica. É nesta direção que o diálogo posterior dos supervisores busca 

compreender o sentido atribuído pelo comandante à inserção do atendimento psicológico na 

polícia militar: 

SUPERVISOR PM: Quer dizer: isso tem que ficar como pulga atrás da orelha para a 

gente... Ele disse desde a primeira reunião que ele gostaria que os afastados tivessem 

atendimento de algum tipo, ele fala isso. 

SUPERVISORA APP: Os afastados da companhia, aí bem específico. 

SUPERVISOR PM: Aí depois ele vai para os afastados do CPA, mas aí a gente deu uma 

cortada, mas volta aí os afastados da companhia, que eles fossem cuidados de alguma 

maneira. 

Após uma discussão cartográfica em supervisão de supervisão, emerge um 

questionamento teórico sobre o lugar da cartografia que, embora tenha o projeto da polícia 

militar como ponto de partida, perpassa toda a ação clínica nas instituições e comunidades. 

Passa-se da dimensão investigativo-cartográfica para a dimensão prático-teórica, a partir da 

experiência relatada, em que se discute, como se segue, a relação entre cartografia e plantão 

psicológico: 

SUPERVISOR HU2: Aí vem a minha pergunta, depois de tudo que a gente discutiu. Porque 

a gente faz cartografia se sempre depois o que é implantado é o plantão? 

SUPERVISORA AP: Inclusive a gente já pensa na cartografia e no plantão caminhando 

muito juntos. 

SUPERVISOR HU: É que plantão ficou um nome genérico, também. 

SUPERVISOR HU2: Justamente. 

SUPERVISOR PM: Eu também já pensei nisso. É que eu acho que não invalida. Mesmo 

que a gente comece a cartografia já tendo em vista o plantão, não invalida, porque se o 

plantão fosse sempre o mesmo em todos os lugares, aí a cartografia ficaria inútil, só que 

não é. 
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SUPERVISOR HU: Cada lugar é um trabalho diferente. 

A partir do diálogo supracitado em que se apresenta uma reflexão sobre a relação 

entre cartografia e plantão psicológico, os diversos supervisores remetem à prática, 

referindo experiências nas quais as transformações na ação psicológica se transformaram a 

partir das compreensões trazidas pela cartografia dos espaços em que a ação psicológica 

está inserida. Percebe-se um ponto comum em que a reflexão cartográfica transforma a 

ação psicológica, abrindo novos modos de relação com o espaço e com os atores nele 

presentes, que pode, também, transformar o próprio espaço, criando percursos entrelaçados 

ao campo, através dos quais a ação clínica se desenvolve. 

SUPERVISORA APP: Não é só isso, a gente percebe sempre que tem uma mudança 

e repensa sempre algumas coisas a partir daí. Por exemplo, eu vou dizer para vocês uma 

coisa que aconteceu lá embaixo no plantão da APP, porque para mim, dentro desse projeto 

a residência59, acontece a minha cartografia de uma clínica-escola. O que a gente está 

fazendo lá e ouvir as demandas [da população], quer dizer, trabalhando do jeito que vocês 

trabalham em qualquer lugar. Muito bem. Nós começamos a perceber que entre a clientela 

que está procurando, quer dizer, das pessoas que chegam, está vindo um número 

extremamente alto de pós-graduandos.   

SUPERVISOR HU2: Para cliente? 

SUPERVISORA DP: Com certeza. 

SUPERVISORA MH: É verdade. 

SUPERVISORA APP: Mas olha, mais do que qualquer outro. Então, qual é a recorrência 

da clientela? A recorrência da clientela é de sanseis, quer dizer, clientes orientais, 

principalmente descendentes de japoneses, daqui da USP, alunos da USP, mas assim: 

caracterizado por conta de ser oriental e independente de curso. 

SUPERVISOR PM: Independente, sendo pós-graduando. 

SUPERVISORA DP: Independente, sendo pós-graduando. Essa é uma olhada. Segundo: 

pós-graduandos com mais ênfase em doutorandos do que em mestres. 

                                                 
59 Projeto Atendimento em Plantão Psicológico como Residência em Psicologia no Centro de Atendimento 
Psicológico (CAP) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, abordado na página 106. 
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SUPERVISOR HU: Olha o que nos espera... 

SUPERVISORA APP: Das mais variadas áreas. De engenharia a história, entendeu? Para 

pegar, assim, das mais exatas às mais humanas, vai percorrendo tudo o que vocês podem 

imaginar. E gente com idade que não chega a trinta anos, doutorando que não vai, 

inclusive, acima de trinta. Raros estão acima de trinta. (...) Outra população é homens e 

mulheres acima da faixa dos cinquenta. Terceira idade. E a gente começou a questionar e 

está começando a ouvir, quando tem essas entradas, que tem alguma coisa que perpassa 

todos. Pode ser uma ideia chamar essas pessoas para conversarem em grupo? 

SUPERVISOR PM: Isso, por exemplo, já é um desdobramento de uma percepção 

cartográfica. 

SUPERVISOR HU2: Por exemplo, hoje. Eu vou dar um outro exemplo no HU. A gente 

estava lá, aí a Joana virou assim “Nossa, tem várias crianças aqui. A gente podia, por 

exemplo, fazer um plantão com as crianças. Pegar uns brinquedos, sentar, conversar.” 

SUPERVISORA APP: Pegar lápis… 

SUPERVISOR HU2: Material gráfico. Não fazer sala de espera, e sim abrir o espaço.  

SUPERVISORA HU: Aquilo lá seduz, né? Não tem um plantonista que não passa lá e não 

comenta. 

SUPERVISOR PM: E é também outro momento cartográfico, que de repente pode até ser 

mais para o estagiário do que para as crianças. 

 A partir da discussão que busca clarear o sentido da cartografia, apresenta-se uma 

reflexão correlata que no sentido de elucidar as compreensões em torno do plantão 

psicológico. Desta maneira, os supervisores apresentam suas perspectivas sobre esta 

modalidade de prática psicológica: 

SUPERVISOR HU2: E isso [o atendimento na sala de espera com as crianças do hospital 

universitário] não é o plantão que a gente está acostumado a fazer. 

SUPERVISORA APP: Espera, o que você está entendendo do plantão? A forma? Porque a 

gente sempre diz que a cartografia já é plantão. Então, o que eu estou chamando é a 

abertura da escuta da demanda que está chegando via a clientela que se traz. Então, de 
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começar a olhar, disto eu estou me dando conta lá embaixo, mas acho que todos vocês 

podem começar a trazer dos projetos. Quer dizer: qual é a recorrência que está 

acontecendo. Entendeu? Esse é um tipo de trabalho que dá para fazer em supervisão. 

SUPERVISORA DP: E o que a recorrência diz do contexto... 

 Em suas colocações, a Supervisora APP articula a perspectiva cartográfica à ação 

psicológica em sua continuidade e, ao mesmo tempo, compreende o espaço de supervisão 

como passível de abarcar uma reflexão ao mesmo tempo clínica e cartográfica. Neste 

sentido, ensino, pesquisa e extensão se entrelaçam nas dimensões de pedagógicas, 

investigativas e clínicas que a discussão proposta pela Supervisora APP contempla. Em 

seguida, os supervisores abrangem outros momentos cartográficos e a Supervisora APP 

volta a explicitar sua proposta: compreender a cartografia como presente na própria ação 

clínica direcionada à escuta das experiências em plantão psicológico: 

SUPERVISOR PM: Dá para fazer [cartografia] nas situações mais corriqueiras, até. Isso 

que eu estava dizendo do... da conversa com o capitão que ele trouxe a demanda dele.  

SUPERVISORA APP: Aí é dele, eu estou falando do que sai do plantão. 

SUPERVISORA APP: De fazer com que os afastados tivessem um lugar de cuidado é algo 

que a partir de agora, começando o plantão psicológico, a gente não pode mais deixar de 

considerar aquilo lá. Aí, a cartografia, mesmo tendo em vista o plantão, ela não se 

inutiliza. 

SUPERVISORA AP: Não é esse o questionamento. Não se invalida essa perspectiva que se 

tem, no plantão. 

SUPERVISORA APP: Não, mas é de abrir prá outros. 

SUPERVISORA AP: A minha questão seria assim: já que a gente traz essa cartografia com 

todos esses benefícios, todas essas coisas que a gente está percebendo e que a cartografia 

permite essa percepção de outras demandas ou inclusive de outras... Não é de outros 

modos de plantão, mas de um plantão mais... com a cara desse lugar, do hospital, ou do 

hospital psiquiátrico, ou da polícia militar, ou da delegacia, enfim... 

 A partir desta reflexão que abarca conjuntamente tanto a prática quanto as 

concepções adotadas para compreendê-la, a supervisora APP retoma o espaço de 
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supervisão de supervisão enquanto facilitador de elaborações prático-teóricas que elucidam 

a experiência da práxis. Nesta perspectiva, a partir do sentido elaborado para a ação novos 

desdobramentos se fazem possíveis: 

SUPERVISORA APP: Mas acho que agora a gente pode ver isso, acho que antes a gente 

não podia, antes de ter mais clareza do que é que nós estamos fazendo e como... Uma vez 

que agora está mais claro para a gente o que é cartografia, o que é plantão, quais são 

essas instituições, etc., eu acho que agora a gente pode começar a dar a cara mais 

específica, ouvindo a demanda mais genérica. (...) Da instituição que você está e, portanto, 

da população, da clientela específica. E que pode não ser a mesma, entendeu? Quer dizer, 

não vai ser a mesma coisa. Pode ser lá um plantão com as crianças, aqui pode ser um 

grupo de velhinhos, que aliás... 

SUPERVISORA AP: Ou no complexo P. [da instituição para menores infratores], 

supervisão de apoio [psicológico, devido às constantes demandas da equipe de psicólogas, 

educadoras e assistentes sociais para discutir o trabalho que realizam]... 

SUPERVISOR PM: Então, mas isso já aconteceu, né? Um desdobramento de plantão para 

algo que não era plantão. No caso da Fundação CASA, a supervisão de apoio [psicológico] 

surgiu do plantão, ou da cartografia. 

SUPERVISORA AP: Ou do casamento das duas coisas. 

SUPERVISOR PM: Acontecendo paralelamente, já aconteceu isso. A supervisão de Apoio 

não foi um projeto que o LEFE foi levar lá: “Olha, agora nós temos esse trabalho”. 

SUPERVISORA APP: Não, saiu de lá. 

SUPERVISORA DP: Como as oficinas também já foram feitas dessa maneira. 

SUPERVISOR PM: São coisas que não são plantão. 

 A partir das reflexões teóricas, a supervisora DP retoma a cartografia da polícia 

militar, atribuindo outro sentido ao pedido de avaliação do CAS-J realizada pelo 

comandante da companhia de polícia e, a partir desta reavaliação, novas articulações são 

realizadas:  
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SUPERVISORA DP: Agora, poder ser, é possível que haja uma demanda, por exemplo, 

para supervisão de apoio dentro do CAS-J. 

SUPERVISORA APP: Aí é diferente, exatamente. 

SUPERVISORA DP: Aí faz parte da cartografia conhecer o CAS-J. Agora o negócio é que 

a gente não sabe também se a gente tem perna para sair da companhia. Mas eu acho que 

aí entra em outra coisa, entendeu? 

SUPERVISOR PM: Mas isso não invalida que na cartografia a gente esteja olhando para 

essas coisas. 

SUPERVISORA AP: O clareamento das coisas e a nomeação desses pedidos. É. 

SUPERVISOR PM: Que mantenha o plantão, mas que a gente possa pensar outros 

desdobramentos para coisas que talvez não sejam mais plantão. 

SUPERVISORA APP: Que foi, por exemplo... Qual era a entrada? A entrada era de se 

fazer um trabalho com os residentes. Quando a gente chegou lá, teve outro pedido. A gente 

entrou por outro pedido que pode desdobrar. Eu to falando do HU agora, pode desdobrar 

em outras coisas. 

SUPERVISOR HU: Pode, tem muito campo. 

 A partir das experiências levantadas como objeto de reflexão em supervisão de 

supervisão, novamente os supervisores explicitam o sentido da relação entre plantão 

psicológico e cartografia dos contextos institucionais e comunitários. Neste sentido, o 

plantão psicológico nas instituições vai se clareando como um modo não apenas de atender 

à demanda, mas também de adentrar os inúmeros espaços concretos e simbólicos do 

território cartográfico mantendo neste percurso a práxis clínica. Desta maneira, os 

supervisores dialogam: 

SUPERVISORA APP: Claro que tem [campo para diversos modos de ação psicológica no 

hospital], mas tem também na PM, se a gente parar para pensar, e tem na delegacia, e tem 

em Pirituba, por incrível que pareça. [Em Pirituba] Parece um trabalho que está mais 

determinado, mas tem abertura para outras coisas. Então eu acho o seguinte: a atitude 

cartográfica, o plantão fica como um espaço que se abre sempre pela cartografia. É isso 

que eu estou começando a ter claro.  
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SUPERVISOR PM: Agora, qualquer outra modalidade clínica, talvez da mesma forma... É 

que a gente está mais acostumado a lidar com o plantão. 

SUPERVISORA APP: Não, mas talvez ele, enquanto porta de entrada, faça sentido. 

SUPERVISOR HU2: Porque na verdade, em termos de cartografia, é muito mais como um 

plantão institucional. 

SUPERVISOR PM: Que não se dá, por exemplo, numa Supervisão de Apoio [psicológico]. 

Na supervisão de apoio você começa a entender coisas que se desdobram no trabalho. 

SUPERVISORA DP: Que aquela unidade, por exemplo, precisa de plantão, de repente. É, 

agora, eu acho que assim... Há uma diferença e aí vamos pegar a supervisão de apoio, aí 

eu não acho que é qualquer lugar que cabe. Porque a supervisão de apoio tem um viés 

cartográfico, mas é um trabalho estruturado em cima de um determinado público, no qual 

você não tem a mesma circularidade na instituição que o plantão permite. 

SUPERVISOR PM: O plantão acaba sendo um eixo para o trabalho porque como o 

Supervisor AI estava dizendo, qualquer modalidade da clínica na instituição vai permitir 

essa abertura para desdobramentos.   

 A comparação e a analogia com outras modalidades de prática psicológica permitem 

situar melhor o espaço ocupado pelo plantão dentro das propostas de ação psicológica 

discutidas em supervisão de supervisão. Ao mesmo tempo, a cartografia é compreendida 

como um olhar reflexivo sobre o território que permeia toda a práxis clínica nas instituições 

e comunidades. Assim, inicia-se uma discussão sobre atitude clínica e atitude cartográfica, 

demarcando a perspectiva utilizada para compreender o real como eixo no qual a ação 

psicológica se desenvolve e que, portanto, se estende a todas as modalidades de prática 

efetivadas, bem como a toda investigação realizada: 

SUPERVISOR HU2: A abertura é própria da clínica. 

SUPERVISORA APP: E a atitude é que é cartográfica (...) 

SUPERVISORA AP: Porque você falou de atitude cartográfica e aí o Supervisor PM pegou 

e falou o quanto essa atitude cartográfica não está somente no plantão.  

SUPERVISOR PM: Perpassa a prática psicológica toda. 
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SUPERVISORA AP: A prática clínica, então estamos falando de atitude clínica. 

SUPERVISORA APP: Isso, mas a atitude clínica na perspectiva cartográfica. (...) 

SUPERVISORA DP: A atitude clínica é uma atitude cartográfica. 

SUPERVISORA AP: Então, é isso que eu estou pensando aqui: a atitude  da cartografia é 

igual, semelhante, equivalente à atitude clínica. 

SUPERVISORA DP: O [termo] “clínica” [compreendido] como inclinar-se, como olhar 

atento, como investigação. 

SUPERVISOR HU2: Na direção do que o Supervisor PM estava falando.  

  Na discussão teórica em supervisão de supervisão, se constrói uma articulação 

possível entre plantão psicológico e cartografia, cujo foco é a atitude clínica. Nessa medida, 

o eixo articulador entre cartografia e práxis psicológica é a atitude clínica que perpassa os 

dois momentos da práxis. Neste sentido, a clínica é compreendida para além do 

relacionamento dual do atendimento psicológico, compreendendo suas múltiplas ações no 

cenário de relações humanas em que a práxis ocorre. Neste momento, o espaço de 

supervisão de supervisão se direciona para uma discussão que é, simultaneamente, prático-

teórica e ético-política. Dimensões históricas, políticas, antropológicas, sociais e outras 

transpassam a relação clínica construída com cada ator institucional. A consideração destas 

dimensões não apenas teoricamente, mas na constatação prática das experiências vividas no 

campo e como parte integrante da ação psicológica leva diversos supervisores a associar a 

ação desenvolvida com a concepção de clínica ampliada, desenvolvida principalmente nos 

contextos de formulação do SUS e de transformações históricas na saúde mental. Desta 

maneira, os supervisores antevêem uma relação entre a práxis desenvolvida na atenção 

psicológica nas instituições e os movimentos histórico-sociais presentes na universidade e 

na saúde, campos de pertença da ação psicológica desenvolvida no laboratório 

universitário:  

SUPERVISORA APP: Acho que junto com isso a gente podia trazer a questão da clínica 

ampliada, que a Supervisora DP e o Supervisor PM tinham ficado de pesquisar. 

SUPERVISOR PM: Então, eu li o que a Supervisora DP fez, mas acho que na pesquisa que 

ela fez não tem nada muito parecido com o que a gente faz. 
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SUPERVISORA DP: Na verdade, em tudo o que se fala de clínica ampliada, do que eu 

achei, se aborda mais um enfoque da clínica tradicional, só que sendo exercido em outro 

local. A única coisa que talvez difira um pouco disso é a escolar e a institucional, mas a 

proposta é completamente outra, é uma proposta de cuidar da instituição e não de cuidar 

dos sujeitos levando em conta os atravessamentos da instituição. 

SUPERVISORA APP: É, lembra aquela discussão que a gente teve uma vez com a M. 

[professora da USP], que eram propostas que tentavam ir da instituição para o sujeito, 

enquanto a gente estava indo do sujeito para a instituição. 

SUPERVISORA DP: Mas tem uma coisa que um autor colocou que eu achei importante: 

que essa ideia de ir além do consultório na clínica, no Brasil, tem a ver com uma perda de 

mercado, de não dar mais para sustentar o mercado com a clínica liberal. A mesma coisa 

que aconteceu com os médicos que vão aos poucos para os planos de saúde, os psicólogos 

começam a entrar no serviço público, primeiro porque não tinha mais mercado e junto 

com isso por causa do movimento de redemocratização e da construção do SUS, nos anos 

80. 

SUPERVISORA APP: É, mas junto com isso tem uma mudança da mentalidade, que 

começa na Europa, com o 68, com o movimento das universidades francesas que o 

Boaventura [(Santos, data)] discute e principalmente com o Basaglia, porque o Basaglia 

vem para o Brasil nessa época, então muito do que se discutia estava pautado nele. 

SUPERVISORA DP: Mas acho que uma coisa não tira a outra, tem vários fatores. Não... 

SUPERVISORA APP: Sim, mas é importante marcar o Basaglia porque ele é que traz essa 

concepção e na verdade é uma concepção próxima à nossa, que foi incorporada de outro 

jeito, as pessoas levaram para outro lado, na saúde mental, na saúde pública, mas é 

próximo a nós no sentido de ter um olhar na fenomenologia, de estar preocupado com o 

sujeito na instituição e não só em cuidar da instituição, mas como ele tem um viés político, 

foi levado para outro lado... 

Neste trecho, observa-se o desdobramento teórico da questão da clínica ampliada, 

recorrente na supervisão de supervisão, construindo uma perspectiva possível de 

compreensão da questão e sua articulação às práticas desenvolvidas pelo grupo. Assim, a 

supervisão de supervisão se inicia com uma discussão clínico-pedagógica acerca da 
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articulação entre as aulas ministradas e os estágios realizados em torno das modalidades de 

prática psicológica nas diferentes instituições. Posteriormente, a supervisão de supervisão 

percorreu, no cenário da Polícia Militar, principalmente os temas relacionados à cartografia 

e à ação clínica, abrangendo questões teórico-práticas referentes não apenas à experiência 

na Polícia Militar, mas também experiências de projetos diversos. No decorrer da 

elaboração de uma compreensão sobre o território cartográfico efetuada pelos supervisores, 

diversas questões se apresentam, abrangendo dimensões teóricas, investigativas e ético-

políticas da práxis realizada.  

 

Supervisão de Supervisão: reflexividade no espaço de articulação de experiências 

interventivas em atenção psicológica  

   

  Nas cenas apresentadas, é possível perceber que a supervisão de supervisão não 

possui um papel de orientação geral ou de análise definitiva, mas que se configura de modo 

clínico. A partir de uma possibilidade de interpretação, os supervisores de projeto se 

posicionam refletidamente, utilizando-a como maneira de se situar em relação à própria 

ação clínica. Apresentam-se cenas em que os supervisores apreendem as interpretações 

propostas, porém se posicionam de modo particular, terminando por resgatar uma descrição 

possível da situação clínica e seu modo próprio modo de colocar-se em relação com os 

supervisionandos. Desse modo, no projeto de acompanhamento psicológico (Cenário 2), a 

Supervisora AP utiliza o termo “estrategicamente” para designar seu modo de estar na 

relação e, a partir de então, trata-se de pensar quais as dimensões deste cuidado e suas 

implicações e, da mesma maneira, a no projeto de plantão psicológico em distrito policial 

(cenário 1), a Supervisora DP utiliza a expressão “questão do grupo” para se referir à 

questão da tessitura de relações que possibilita que um grupo que está iniciando um 

trabalho conjunto possa funcionar como equipe, tendo seus membros como referência uns 

para os outros.  

  Ao mesmo tempo, percebe-se uma reflexividade, na qual as questões levantadas nas 

cenas anteriores podem servir de base para as discussões posteriores e que possibilitam uma 
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referência na experiência como modo de apoiar a reflexão sobre as situações presentes, 

possibilitando situar semelhanças e diferenças e enriquecer a trama de significados e 

sentidos que as diversas experiências podem adquirir. Tal reflexividade é apontada nas 

remissões, que designam os momentos em que os supervisores se remetem a tais 

experiências. Esta relação entre diferentes situações de projetos ocorridas em diferentes 

contextos, que se mostra fecunda para refletir sobre a situação clínica e a formação. 

 Assim, para além das necessidades primeiramente percebidas, a supervisão de 

supervisão atuou também como modo de articulação de sentido para a intervenção em 

instituições, delineando uma proposta de ação interinstitucional e intrainstitucional em 

múltiplas dimensões. Por um lado, considera a própria função social da universidade, 

atuando nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. Por outro 

lado, considera as articulações possíveis entre situações de múltiplas instituições enquanto 

cenários do espaço social Assim, a Supervisão de Supervisão possibilita, em seus espaços 

narrativos, a compreensão dos contextos de grupos e instituições enquanto circuitos de 

constituição de modos de subjetivação, bem como a criação de sentidos teórico-práticos e a 

formação de profissionais em saúde e educação. Em todos esses casos, a supervisão de 

supervisão pode ser aproximada da concepção de “comunidade interpretativa” (Santos, 

1996). Para Santos (1996), as comunidades interpretativas seriam um recurso para a 

pesquisa científica em que todos os participantes – pesquisadores e pesquisados – 

dialogariam para a construção de sentidos sobre a realidade investigada. Embora a 

supervisão de supervisão não ocorra com todos os integrantes dos projetos de atenção 

psicológica nas instituições (plantonistas, usuários e supervisores), ela também parte do 

pressuposto de um significado construído na discussão coletiva e dialogado em diversos 

níveis, já que diálogos ocorridos no atendimento de usuários e nas supervisões de projeto 

também modificam os sentidos construídos sobre o trabalho nas supervisões de supervisão. 

Assim, a atividade de elaboração de sentido possibilita acompanhar e questionar os 

percursos da prática.  

Nesse sentido, a supervisão de supervisão é a cartografia dos próprios agentes da 

intervenção, buscando reconhecer atravessamentos institucionais no trabalho. Ela se 

desvela como possibilidade de distanciamento e aproximação em relação ao próprio fazer 

clínico, sendo um ponto de articulação entre aqueles que desenvolvem intervenções clínicas 
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em instituições. Pelo clareamento das relações na instituição e com a instituição, das 

questões teóricas que fomentam a realização da práxis e das implicações ético-políticas da 

intervenção no campo social, podem ser discutidas na especificidade do espaço e do tempo 

de uma atuação. Nesta perspectiva, a supervisão de supervisão resgata a ação cotidiana 

numa dimensão mais ampla, articulada às relações entre instituições e ao conjunto de uma 

perspectiva teórica e ético-política que se desenvolve em diferentes espaços sociais. 

 É nesse sentido que emergem os diversos temas que são apresentados como 

questionamento dos supervisores. Alguns destes temas emergem de modo recorrente por se 

articularem diretamente à práxis inserida socialmente e configuram um ano de fundo com 

alguns eixos ou questões principais:  

- A cartografia como seu modo específico de investigação e pesquisa (qual é a 

especificidade da cartografia nas práticas realizadas?). 

- O posicionamento teórico-prático do trabalho desenvolvido, principalmente em sua 

relação com a fenomenologia. (Como compreender a psicologia de uma perspectiva 

fenomenológica?) 

- A genealogia da atenção psicológica em instituições enquanto prática (Qual a relação da 

práxis realizada com a ampliação da clínica no contexto social?) 

- A relação da práxis atual com o aconselhamento psicológico (Esta práxis pode ser 

compreendida como aconselhamento psicológico? Ela sustenta que tipo de olhar sob a 

condição humana?) 

- A relação da atenção psicológica nas instituições com as relações institucionais e, nesse 

sentido, sua dimensão política (qual a relação entre esta práxis e as instituições?). 

A supervisão de supervisão desvela, assim, influências e ideias presentes no modo 

de abordar a prática e discutir sobre ela. Neste sentido, as questões que emergiram na 

discussão prática serão abordadas, visando refletir sobre os desdobramentos teóricos que a 

supervisão de supervisão apresentou. Busca-se assim dialogar com as questões levantadas 

no intuito de clarear o próprio trabalho e, a partir das reflexões realizadas, situar a prática 

da supervisão de supervisão em tal contexto. As páginas seguintes partem destas questões e 

trazem algumas reflexões sobre elas, que não possuem a intenção e nem poderiam esgotar o 

tema, mas que visam iluminar a compreensão sobre a supervisão de supervisão num 
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contexto em que este espaço auxiliou a formulação de tais questões. Deste modo, o texto 

está organizado sob a forma de ensaios para designar seu caráter de experimentação.     

Num primeiro momento, as abordagens cartográficas em várias áreas e a história da 

psicologia em geral. 

Em seguida, buscarei reconstruir algumas influências que nortearam o trabalho de 

Atenção Psicológica em instituições, buscando estabelecer um diálogo entre tais trechos da 

história da Filosofia, da Psicologia e da Psiquiatria e as questões levantadas pelos 

participantes da supervisão de supervisão. Tal resgate se justifica para facilitar a 

compreensão da análise apresentada neste trabalho. Isto porque, se os fatos ora narrados 

possuem uma consolidação histórica, não gozam da mesma divulgação de áreas mais 

hegemônicas da Psicologia, tais como a psicanálise, o behaviorismo e a avaliação 

psicológica, cuja história se faz conhecer em muitos cursos de Psicologia desde a 

graduação, e chega a alcançar o público leigo. Nesta mesma perspectiva, tratarei da origem 

histórica do tema da clínica ampliada em sua relação com o pós-guerra, seguindo a 

orientação dada pelos próprios participantes da supervisão de supervisão.   

Finalmente, serão abordadas algumas questões em especial que se mostraram 

fundamentais nos trabalhos de atenção psicológica em instituições e não se encontravam 

relatados e sistematizados de modo a explicitar relações, tensões e aproximações teóricas, 

metodológicas e epistemológicas. Este é o caso do tema das relações entre a práxis nas 

instituições e uma compreensão mais específica do sujeito social a partir da perspectiva 

fenomenológica e a questão de saber como tal compreensão pode se relacionar com o 

Aconselhamento Psicológico, bem como é o caso do tema da possível dimensão política de 

uma práxis que se dá nas instituições. 

Por outro lado, ao analisar tais questões, é possível novamente debruçar o olhar 

sobre a supervisão de supervisão propriamente dita, compreendendo seu modo de articular 

as múltiplas narrativas e as possíveis dimensões que este modo pode contemplar. A 

supervisão de supervisão é, ao mesmo tempo espaço de reflexão, articulação teórico-

prática, criação metodológica, formação profissional em psicologia, e espaço que comporta 

e articula diversos projetos em instituições numa mesma ação clínica no contexto social. 

Tais trabalhos possuem interlocução com outros grupos de pesquisa e convergem na 

direção ético-política da desconstrução institucional e da reinvenção de possibilidades de 
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ação em psicologia, cuja importância suplanta, embora não faça dirimir, embates teóricos. 

Deste modo, é realizada uma retomada do sentido da supervisão de supervisão, à guisa de 

possíveis considerações a partir da qual a práxis realizada pode ser compreendida e 

interpretada.  

Tal tentativa de abordar amplamente a inserção da supervisão de supervisão, do 

mesmo modo que o próprio trabalho clínico que é tema desta atividade buscou ampliar para 

o contexto a compreensão sobre seus usuários, de modo algum significa esgotar as questões 

de teorização e necessidades de significação a partir das experiências de pesquisa 

interventiva. É neste sentido que os ensaios seguintes advêm: enquanto esboço de uma 

análise reflexiva sobre a historicidade e a genealogia das práticas presentes.  
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Cartografia como ensino, pesquisa e intervenção: algumas reflexões sobre as 

referências utilizadas  

 

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa 

cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. (Walter Benjamin 

“Infância em Berlim por volta de 1900”. In: Obras Escolhidas III, 1989a, p.73). 

 

A cartografia é um termo oriundo da geografia, e designa a elaboração de mapas. O 

desenho de mapas, no entanto, veio a se transformar historicamente, e o mapeamento físico 

atualmente realizado por intermédio de instrumentos tecnológicos em muito difere da 

composição de mapas na Antiguidade. Até a invenção da imprensa e das técnicas de 

gravação, no século XV, as representações cartográficas se valiam de uma maneira de 

elaborar mapas na qual o cartógrafo desenhava e registrava os acidentes geográficos, 

pontos de referência e trajetórias percorrendo o território. Analisando a passagem da 

representação medieval e pré-moderna para a representação moderna do mapa, Harvey 

(1992) destaca a forte dimensão sensorial e perceptiva da cartografia medieval, 

característica bastante diversa do mapa moderno, que não busca diferenciar, mas 

homogeneizar e matematizar a paisagem por meio de uma representação gráfica comum e 

escalonada. Na Idade Média, a representação cartográfica, sendo eminentemente imagética 

e estética, apresentava um hibridismo entre arte, ciência e técnica.  

Além disso, os mapas, enquanto produtos culturais, se compuseram a partir das 

necessidades e aspectos ressaltados pelos diferentes povos que o produziram, podendo 

deste modo também ser considerados enquanto representações culturais que informam 

sobre interesses, costumes e modos de vida de seus realizadores. Tal fato se ilustra pelas 

diferentes utilizações dos mapas entre a sociedade grega e a sociedade romana. Entre os 

gregos, a representação cartográfica era atividade do artesão, constituindo-se como uma 

techné, do mesmo modo que, por exemplo, a constituição de leis, consideradas técnicas de 

construção simbólica destinadas a orientar e referenciar o espaço político e social. Para os 

romanos, ao contrário, os mapas eram centrados nos “aspectos necessários para solucionar 
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problemas militares e administrativos” (Queiroz Filho, 2003), em detrimento de outras 

informações suprimidas em relação aos mapas gregos dos quais se originaram.  

No século XX, as medições topográficas no território foram substituídas pelas 

fotografias aéreas e o aspecto artístico dado pelas impressões do cartógrafo foi substituído 

pela precisão tecnológica na geografia concreta, expressando a preocupação com a precisão 

da localização que se refere, sobretudo, à necessidade de mensuração advinda da ordem 

econômica. No entanto, o aspecto estético, artístico e imagético articulado à techné 

permanece como instrumento pertinente para clarear e constituir referenciais na paisagem 

dos negócios humanos e cenários sociais.  

Esta perspectiva para a compreensão do espaço vem sendo adotada em diversas 

áreas, como a antropologia, a geografia humana, a epidemiologia e a saúde. Conforme 

apontam Monken e cols. (2008) no tocante à saúde, “a incorporação de conceitos 

geográficos como espaço, território e ambiente, vem sendo novamente privilegiados” (p. 

23), como importante eixo de compreensão da relação entre o modo como o homem se 

relaciona com o mundo à sua volta e a criação de condições de adoecimento ou promoção 

da saúde60. Nesta acepção, o território é compreendido para além do meio concreto, 

abarcando as rugosidades, os fluxos, o “modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 

próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (Monken e cols., 

2008, p. 28) e a elaboração do mapa através do percurso pelo território implica um 

profundo conhecimento pessoal e experiencial da paisagem pelo cartógrafo, por meio de 

seu próprio contato com ela.  

O mapa, enquanto registro de uma paisagem, implica, por um lado, a representação 

– a construção de uma imagem ou de um conjunto de imagens que permitem que o 

território possa ser vislumbrado e compreendido em seu percurso, constituindo linhas de 

articulação e cesura espaço-temporal entre as passagens. Ele implica, por outro lado, a 

comunicação: a expressão das imagens nele forjadas de modo inteligível a outros, 

permitindo que as metáforas, os signos e as significações atribuídas aos ambientes 

humanos, sempre em movimentação, possam ser trazidos para um espaço de aparição no 

                                                 
60 Uma das evidências desta concepção é o lugar central que o conceito de território assumiu nas políticas 
públicas de saúde, designando não apenas uma circunscrição político-administrativa, mas também o tecido 
social em meio ao qual ocorrem os contatos das equipes de saúde com a população, em políticas como o PSF 
e o apoio matricial em saúde mental (Brasil, 2003, Guimarães, Monken et. al., 2008).  
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qual sejam discutidos e reconstituídos no conjunto das comunidades. Deste modo, a 

comunicação imagética do território social implica em espaços de discussão nos quais a 

expressão das realidades sociais se faz de modo dialógico, na constituição de referenciais 

transitórios articulados às especificidades do contexto.  Neste sentido, a cartografia implica 

a composição de relatos e narrativas sobre o território e faz-se, também, historiografia.  

Designando deste modo uma espécie de conhecimento auto-apropriado e vivido 

sobre o espaço, que pode ser narrado e compartilhado com outros peregrinos, viajantes e 

moradores de uma região, a cartografia continua presente como modo de representação do 

espaço em ciências, porém ampliou sua função: enquanto o mapeamento, realizado 

atualmente por meios eletrônicos, busca designar tecnicamente o espaço concreto e suas 

divisões, a cartografia, realizada de diferentes modos e em diferentes dimensões das 

ciências humanas, desenvolveu-se enquanto metodologia apropriada para designar espaços 

simbólicos e representados, bem como as relações dos homens entre si e com os espaços 

concretos nos quais habitam.  

Muitas modalidades de cartografia têm sido realizadas em ciências humanas. A 

descrição dos sujeitos sociais sobre seu próprio território é tanto um modo de conhecimento 

sobre o espaço que abrange os costumes, a cultura, os modos de relação e organização de 

seus habitantes quanto um modo de intervenção e mobilização das comunidades no sentido 

de agir e perceber suas ações na transformação do território. Deste modo, projetos como o 

denominado “Cartografia Social da Amazônia”, realizado pelo grupo de trabalho 

amazônico desde 2004 (Barbosa, Silva & Souza, 2007), e “Cartografia Social, Terra e 

Cidadania”, com comunidades rurais do Paraná (ITCG, 2007), compreendem a cartografia 

como uma dupla metodologia de pesquisa e intervenção sob o território, considerando que a 

elaboração de um conhecimento sobre ele por seus próprios habitantes e que através de seu 

olhar e suas narrativas gera também meios de intervenção e reivindicação política no 

contexto, na medida em que estes habitantes são também atores sociais.  

Esta dimensão de possibilidades de criação e atuação no território é ainda resgatada 

e legitimada pelo próprio fazer cartográfico, no qual a voz e as ações dos sujeitos sociais 

ganham um espaço de aparição. Deste modo, tais projetos trabalham com a cartografia por 

meio de narrativas, filmagens e outros registros sobre o espaço e a comunidade realizados 

pelos próprios atores sociais e discutidos num contexto coletivo, e geralmente implicam a 
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elaboração de um material final sobre a comunidade, no qual se inserem os objetivos e 

direcionamentos político-sociais construídos no grupo.  

É possível aproximar esta modalidade de cartografia antropológica do trabalho 

realizado nas práticas psicológicas em instituições e contextos sociais em seu aspecto de 

articulação direta entre a tessitura cartográfica e a prática e a discussão coletiva. Por outro 

lado, a cartografia destes projetos se diferencia da cartografia realizada no contexto das 

práticas psicológicas. Enquanto a primeira é construída pelos participantes do contexto 

social, representa graficamente o próprio espaço concreto, embora permeado das 

experiências do grupo, e visa elaborar objetivos a serem perseguidos politicamente pelos 

grupos sociais que a realizam, a segunda se configura pelo registro dos clínicos no campo, 

embora permeada do relato de seus atores sociais, e registra as impressões e percepções da 

cena vivida no território sem visar à construção de um objetivo político específico, mas 

buscando configurar a inserção de um espaço de escuta e cuidado aos sujeitos no cenário 

social em que se realiza. 

Dentre as reflexões teóricas que abordam a cartografia, são referenciadas em 

pesquisas do LEFE-IPUSP a abordagem elaborada por Sueli Rolnik (apud Morato, 1999a, 

apud Nunes, 2006, apud Nunes & Morato, 2009, apud Aun & Morato, 2009) e as ideias de 

Polany (apud Morato, 1999a, Morato, 2009). Além disso, o pensamento do filósofo Michel 

Serres, principalmente em sua obra “Filosofia Mestiça” (1993) é utilizado para expressar o 

contato com o território na cartografia realizada pelos clínicos no campo. Tais referências, 

ao serem discutidas em conjunto com outras referências teóricas, bem como articuladas à 

experiência concreta no campo, elaboram uma perspectiva própria que, embora possua 

pontos de aproximação com as ideias expressas nestas obras, encontra muitas diferenças.  

A principal delas encontra-se no modo como é considerada a experiência 

cartografada: para Deleuze a Guatarri, a cartografia é apreendida como um emaranhado de 

fragmentos, na atenção psicológica em instituições, ao contrário a cartografia é uma 

possibilidade de compreensão da “experiência do mundo” (Merleau-Ponty, 1999). Assim, 

nunca pode ser representada em sua totalidade, já que a representação seria sempre 

“abstrata, significativa e dependente, como a geografia em relação à paisagem — onde 

primeiramente nós aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um riacho” (Merleau-

Ponty, 1999, p. 4). É esta descrição de uma experiência vivida, assumida como um olhar 
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construído na relação eu-mundo, que caracteriza a especificidade da cartografia própria à 

atividade clínica desenvolvida nos cenários sociais, que pode ser ilustrada no conto de 

Serres (1993) sobre a volta de Arlequim das terras lunares, mestiçado nas experiências 

vividas.  

Parafraseando um pensamento de Deleuze e Parnet (apud Rolnik, 1989), as 

referências a Rolnik e Polany na compreensão cartográfica que vem sendo construída nos 

trabalhos de atenção psicológica nas instituições e comunidades não significariam um 

“ fazer como”, mas uma captura, uma articulação que desloca o pensamento e cria um novo 

modo de perceber, se posicionar, narrar: “A captura é sempre uma dupla-captura, o roubo, 

um duplo-roubo, e é isto o que faz não algo de mútuo, mas um bloco assimétrico, uma 

evolução a-paralela, núpcias sempre ‘fora’ e ‘entre’”.  Neste sentido, embora as referências 

a Rolnik tenham originado a noção de cartografia, o modo como a investigação cartográfica 

é utilizada não segue a mesma concepção sobre o conhecer a experiência, mas assume 

colorações do pensamento fenomenológico, partindo da concepção de uma relação 

indissociável entre homem e mundo, e da perspectiva do fazer clínico enquanto cuidado a 

este ser-no-mundo. Farei então um esforço antropofágico de cartografar a cartografia, 

compreendendo, neste jogo de capturas, algumas das relações de intersecção, 

distanciamento, reconhecimento, redirecionamento, desconhecimento que constituem o 

olhar cartográfico criado por estas práticas e narrado em supervisão de supervisão. Afinal, 

como afirma Rolnik, “pouco importam as referências teóricas do cartógrafo. O que importa 

é que, para ele, teoria é sempre cartografia” (p.66). Assim, num primeiro momento buscarei 

apresentar as propostas de Rolnik, Deleuze e Guatarri, em seguida apresentarei as 

diferenças para com o olhar fenomenológico sobre o território adotado para finalmente 

delinear uma proposta cartográfica articulada ao contexto da saúde pública no qual opera. 

Rolnik (1998) apresenta uma compreensão cartográfica articulada ao pensamento do 

filósofo Giles Deleuze e do psiquiatra e psicanalista Félix Guattari, sobre as relações no 

campo social, em que as significações emergem principalmente na sobreposição das 

linguagens e relações humanas em rede, expressa em sua obra Mil Platôs, cuja publicação 

foi iniciada em 1980 e a tradução brasileira em 1995. A abertura para a alteridade e para a 

miríade ambígua dos significados que o pensamento de Deluze e Guattari propõe estaria 

presente principalmente no “exercício clínico e teórico” de “analistas de diferentes 
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filiações”, no trabalho em instituições e em pesquisas universitárias de caráter clínico, 

“convocando, em seu fazer teórico, uma sensibilidade à emergência do novo. Em outras 

palavras, ela funciona neste âmbito como uma espécie de chamado à dimensão crítica da 

clínica” (Rolnik, 2000, p.452). Assim, esta abordagem possui relações com a Análise 

Institucional.  

Na perspectiva desta multiplicidade do sentido, o universo humano é fragmentado 

em “uma cadeia semiótica é como um tubérculo que aglomera atos muito diversos, 

lingüísticos, mas também perceptivos, mímicos, gestuais, cogitativos: não existe língua em 

si, nem universalidade da linguagem, mas um concurso de dialetos, de patoás, de gírias, de 

línguas especiais (Deleuze e Guattari, 2001, p.15). A imagem de um rizoma utilizada pelos 

autores, no qual “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve 

sê-lo” (Deleuze e Guatarri, 2001, p.14), em contraposição à arvore, como um conjunto 

transversal de formação de territórios que pode inclusive desenraizar o ser da árvore, pode 

descrever o conjunto significativo que se constrói na justaposição das linguagens e 

discursos entre o cartógrafo e a paisagem. O rizoma é uma sobreposição cubista de 

estilhaços do real. Assim, para Deleuze e Guattari (2001)  

 
todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas compreende 

também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. (...) É por isto que não 

se pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a forma rudimentar do 

bom e do mau. Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco 

de reencontrar nela organizações que reestratificam o conjunto, formações que dão 

novamente o poder a um significante, atribuições que reconstituem um sujeito — tudo o 

que se quiser, desde as ressurgências edipianas até as concreções fascistas. (p.17). 

 

Na perspectiva elaborada por Rolnik (2000) a partir de Deluze e Guattari, a 

atividade cartográfica possui uma dimensão antropofágica. Rolnik considera que as 

“paisagens psicossociais também são cartografáveis”, no desenhar dos cenários sociais que 

“acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem”. 

A atividade de desenhar mapas sociais ocorre, para Rolnik, “ao mesmo tempo que o 

desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a formação de outros: mundos 
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que se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos 

vigentes tornaram-se obsoletos”. A atividade do cartógrafo, que “é antes de tudo um 

antropófago”, seria “dar língua para afetos que pedem passagem, dele se espera 

basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às 

linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a 

composição das cartografias que se fazem necessárias”. Assim, a paisagem social é 

cartografada na criação de uma escolha e interposição de vozes e imagens sobre ela, 

recortadas pelo cartógrafo. 

Trabalhos inspirados nesta proposta cartográfica buscam articular os registros de 

relações e significados aos territórios que procuram cartografar. Tais trabalhos possuem a 

característica de, por um lado, elaborar estratégias diferenciadas conforme as 

especificidades do campo e, por outro lado, ocupar-se do registro do espaço visto para além 

do vivido no registro subjetivo do autor. Por exemplo, Fernandes (2006) a cartografia 

realizada através de Diários de Bordo, embora admita o registro de impressões do 

pesquisador, preocupou-se sobretudo com a descrição detalhada de falas e ações dos 

participantes institucionais no momento em que ocorreram, sendo a observação do outro de 

grande importância para a composição dos elementos do cenário, buscando “investigar um 

processo de produção”. Kastrup (2007), em pesquisas inspiradas nesta perspectiva 

cartográfica caracteriza quatro variedades de atenção cartográfica e considera que “a 

detecção e apreensão de material, em princípio desconexo e fragmentado, de cenas e 

discursos, requer uma concentração sem focalização, indicada por Gilles Deleuze (2006) no 

seu Abécédaire através da ideia de uma atenção à espreita” (p.16). Deste modo, a autora 

busca uma conceitualização e um direcionamento prévio do olhar do cartógrafo.  

Também Coimbra (1992) em pesquisa sobre a historiografia das práticas 

psicológicas brasileiras nos anos 70 se utiliza dos elementos da esquizoanálise, elegendo o 

que denomina situações analisadoras. Tais situações que a autora busca encontrar seriam 

fatos que “falam por si” e assim prescindiriam de um pesquisador/analisador que, da 

posição de um lugar de saber do avaliariam a realidade do que tais fatos foram. Tal recorte 

de situações analisadoras, que busca descentrar e questionar uma posição de especialista em 

pesquisa, não aborda a relação do pesquisador que o realizou com seu objeto, rescindindo 
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também das impressões, afetos e perspectivas deste no contato com o território 

cartografado.   

Estas pesquisas apontam, ao mesmo tempo, para uma concepção fragmentária de 

mundo e para o papel do pesquisador como um organizador deste mundo polifônico. 

Embora assumam o caráter de não neutralidade da pesquisa, este posicionamento atribui ao 

pesquisador na organização do significado, marcando uma nova diferenciação entre 

pesquisador e universo pesquisado.  É neste sentido compreende a cartografia: no seio do 

processo de construção e desconstrução de territórios, em que “o diário de expedição 

registra e, ao mesmo tempo, inventa as cartografias que vai descobrindo” (Rolnik, 1987, p. 

6).  Esta compreensão do universo pesquisado relaciona-se ao conceito criado por Deleuze 

e Guattari (2001) de corpo sem órgãos, utilizado para ressignificar a psicanálise no contexto 

contemporâneo, referindo-se ao “inconsciente maquínico” como espaço de compreensão 

prévia das redes de relações e ao livro como a máquina no qual tais relações se expressam. 

Deste modo, “Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, 

mesmo que sejam regiões ainda por vir” (p.10).  

Ao contrário desta perspectiva, a concepção da investigação cartográfica proposta 

na atenção psicológica nas instituições pressupõe a relação o conhecimento como 

constituído na relação dos homens com as coisas. Neste sentido, conhecer é significar e a 

investigação fenomenológica se faz na descrição dos fenômenos, que apenas possuem 

sentido enquanto fenômenos-para-mim – o pesquisador então recorta o real tanto quanto é 

recortado por ele, constituindo uma relação recíproca na qual não pode racionalizar e medir 

perfeitamente as situações que elege como analisadoras, o direcionamento do olhar ou as 

descrições que realiza. Para a fenomenologia, a linguagem designa, mas não abarca o 

mundo em sua totalidade.    

O ponto de aproximação entre a perspectiva cartográfica de Rolnik, Deleuze e 

Guatarri em relação à proposta cartográfica da práxis no campo social presentemente 

estudada se refere à crítica a uma compreensão matematizada do real. Esta crítica ao olhar 

escalonado sobre a realidade e o mapa é compartilhada pela fenomenologia, mas há 

também um hiato entre a compreensão fenomenológica do real como um “tecido sólido” 

(Merleau-Ponty, 1999) e a compreensão da realidade como um conjunto de fragmentos em 

construção, concebida pela esquizoanálise. A consideração do tempo contemporâneo em 
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suas diferenças em relação à modernidade é referida em alguns trabalhos do LEFE (Nobre 

& Morato, 2003, Cautella, 2003) e se coaduna com as reflexões Deleuze e Guattari na 

compreensão da modernidade como sistema de “raiz pivotante”, em que o pensamento é 

orientado por uma ideia central com ramificações binárias, cujo exemplo mais emblemático 

poderia ser representado pela dupla tese-antítese. É esta lógica que Deleuze & Guattari 

(2001) afirmam dominar o pensamento psicanalítico, ideia que exemplificam pela 

interpretação freudiana do caso Schreber, assim como creem dominar campos tão diversos 

como a informática e o estruturalismo na lingüística. Considerando a cartografia como 

configuração rizomática que não pode ser descrita por um sistema dualista ou pivotante, 

Deleuze e Guattari (2001) diferenciam ainda o princípio de cartografia do que denominam 

decalcomania:  

 
um rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é 

estranho a qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura profunda. Um eixo genético é 

como uma unidade pivotante objetiva sobre a qual se organizam estados sucessivos; (...) Do 

eixo genético ou da estrutura profunda, dizemos que eles são antes de tudo princípios de 

decalque, reprodutíveis ao infinito. Toda lógica da árvore é uma lógica do decalque e da 

reprodução. (...) Ela consiste em decalcar algo que se dá já feito, a partir de uma estrutura 

que sobrecodifica ou de um eixo que suporta.(...) Diferente é o rizoma, mapa e não 

decalque. Fazer o mapa, não o decalque. A orquídea não reproduz o decalque da vespa, ela 

compõe um mapa com a vespa no seio de um rizoma. Se o mapa se opõe ao decalque é por 

estar inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz 

um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele contribui para a conexão dos 

campos, para o desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima sobre um 

plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é conectável em todas as 

suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer 

natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se 

desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política 

ou como uma meditação. Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja a 

de ter sempre múltiplas entradas. (p. 35) 
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Embora com origem na mesma crítica, a solução encontrada para ela na proposta 

cartográfica de inspiração fenomenológica não pressupõe, como em Deleuze e Guatarri 

(2001) uma colagem de elementos, que fragmenta a experiência, para se contrapor a uma 

visão linear do real. Em relação ao olhar fragmentário sobre a experiência, cabe lembrar a 

crítica fenomenológica de Merleau-Ponty, para quem “As representações científicas 

segundo as quais eu sou um momento do mundo são sempre ingênuas e hipócritas, porque 

elas subentendem, sem mencioná-la, essa outra visão, aquela da consciência, pela qual 

antes de tudo um mundo se dispõe em torno de mim e começa a existir para mim”. 

(Merleau-Ponty, 1999, p.4) 

 Em relação à crítica a uma visão dicotômica do conhecimento, Morato (1999a), 

busca uma diferenciação entre o olhar de sobrevoo e a cartografia. Tal diferenciação é 

inspirada em Polanyi (1969), para quem o olhar/conhecimento conquistado em um percurso 

se diferencia do sobrevoo pelo território. A imagem constituída e configurada no mapa é 

também uma narrativa ilustrada do caminho percorrido pelo cartógrafo e apresenta 

profundas diferenças em relação ao mapeamento realizado pelo sobrevoo de uma região. 

Ao contemplar a paisagem “de cima”, aquele que sobrevoa o território possui uma visão 

ampla de uma região, podendo assinalar seus limites. Porém, é incapaz de ater-se a detalhes 

do percurso ou apreciar pequenas relações entre elementos no trajeto – como o fato de que 

uma árvore que é morada de uma coruja, que determinado tipo de inseto tem importante 

papel na polinização de uma região ou que precisamente em determinada esquina fica a 

residência da Maria ou do Roberto, ou a que horas se apagam as luzes. Estes aspectos, que 

vinculam a paisagem aos modos construídos de relação com ela, se mostram 

espontaneamente a um olhar que contempla a paisagem “de dentro”, ou seja, em seu 

próprio seio, e incrementam o conhecimento do cartógrafo sobre o cenário.  

Assim, Morato (1999a) ressalta a diferença entre mapeamento e cartografia, do 

mesmo modo que Deleuze e Guattari (2001) diferenciam mapa e decalque. No entanto, 

Deleuze e Guattari vinculam mapa e decalque, propondo uma articulação compreensiva 

apenas possível neste último, já que o mapa não é apreensível em seu todo. 

  
Mas o inverso é também verdadeiro, é uma questão de método: é preciso sempre projetar o 

decalque sobre o mapa. E esta operação não é de forma alguma simétrica à precedente, 

porque, com todo o rigor, não é exato que um decalque reproduza o mapa. (...) O que o 
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decalque reproduz do mapa ou do rizoma são somente os impasses, os bloqueios, os germes 

de pivô ou os pontos de estruturação. (...) Religar os decalques ao mapa, relacionar as raízes 

ou as árvores a um rizoma. Seria necessário sempre ressituar os impasses sobre o mapa e 

por aí abri-los sobre linhas de fuga possíveis. A mesma coisa para um mapa de grupo: 

mostrar até que ponto do rizoma se formam fenômenos de massificação, de burocracia, de 

leadership, de fascistização, etc., que linhas subsistem, no entanto, mesmo subterrâneas, 

continuando a fazer obscuramente rizoma. 

 
No pensamento destes autores, é, possível vislumbrar o posicionamento 

epistemológico kantiano, para quem o real é inapreensível em si e que difere da posição 

defendida por Merleau-Ponty e adotada em pesquisas sobre trabalhos de atenção 

psicológica em instituições (Morato, 2009; Braga, 2005) para quem o único real possível é 

o real-para-mim. Neste sentido Deleuze e Guatarri (2001) buscam uma perspectiva de 

compreensão do real para além das redes de sentido, na qual a relação entre mapa e 

decalque é apenas invertida e deve projetar o decalque sobre o mapa ao invés de 

compreender o mapa a partir do decalque. Para a concepção fenomenológica, ao contrário, 

o único mapa possível é o mundo percebido, ou antes, “o mundo é aquilo que nós 

percebemos” (Merleau-Ponty, 1999, p. 14). Esta diferença de concepções entre a proposta 

cartográfica de Deleuze a Guatarri e o espaço cartografado na atenção psicológica em 

instituições é análoga à diferença de concepções sobre a relação entre essência e existência 

em Heidegger e Sartre.  

Heidegger (1988) afirma a condição humana como abertura (a essência do homem é 

sua existência) e Sartre (1973) propõe sua inversão (a existência precede a essência). 

Heidegger critica esta inversão como a manutenção do mesmo plano semântico (Safranski, 

2005): quando Heidegger define a essência como existência, ele se refere à impossibilidade 

de uma concepção do homem substantivada, compreendendo a experiência como um 

movimento, um vir-a-ser. A definição de Sartre, ao contrário, substantiva a experiência 

passada: a essência pode ser compreendida como um objeto formado a partir dela. Deleuze 

e Guattari, ao proporem “enraizar” os decalques no território, apresentam uma 

possibilidade de análise que reverte novamente para o conceito como representação da 

coisa, embora ampliado para abranger uma contextualização, uma arqueologia do 
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significante: o mapa seria um mosaico de elementos colhidos em um real que, embora não 

possa ser abarcado, “está lá fora”.  

Assim, em suas considerações, Deleuze e Guatarri assumem uma postura que 

denominam primeiramente como kantiana (em o anti-édipo), posteriormente pós-kantiana 

(em mil platôs) e “certamente anti-hegeliana” (Deleuze e Guattari, 2001). Neste sentido, 

sua filosofia busca pontos de contraposição não apenas a Hegel, mas à fenomenologia de 

Husserl e Heidegger, buscando desestruturar as possibilidades de sentido calcadas na 

metodologia e na orientação lógica/etimológica/formal. Furlan (2006) aponta este traço da 

obra de Deleuze e Guattari, referindo que “Deleuze acusa Heidegger e Merleau-Ponty de 

uma visão ainda beata ou pacífica demais do Ser (...) ou apressada, obliterando a 

importância da questão das forças em sua formação” (p.173). A esta crítica realizada pelos 

autores, pode-se replicar que o olhar fenomenológico não pressupõe uma compreensão da 

questão do ser calcada em uma estrutura estável. O Ser, a existência das coisas, sendo antes 

um movimento, um verbo, do que um substantivo, é em formação constantemente61. Pensar 

o Ser, neste sentido, é já imprimir uma relação de significação como pano de fundo de uma 

realidade que não existe em si, mas na relação mesma entre seus elementos e forças, e que, 

portanto, nada tem de “beata ou pacífica demais”. 

Nesta acepção do homem e da experiência, reside a principal diferença entre o olhar 

cartográfico de Rolnik e a perspectiva fenomenológica para a cartografia adotada nas 

práticas psicológicas referidas em supervisão de supervisão. Na concepção de inspiração 

kantiana de Deleuze e Guatarri, a realidade é compreendida como uma totalidade na qual o 

conhecimento se dá pela apreensão dos objetos à consciência. Assim, a cartografia é 

composta por um mosaico de elementos porque nós apreendemos o mundo em fragmentos. 

Para a fenomenologia, ao contrário, a realidade é o movimento mesmo de construção das 

coisas, assim como o conhecimento é o movimento de nossa consciência em direção às 

coisas. Nesta perspectiva, a cartografia não emparelha fragmentos, mas, como qualquer 

conhecimento do mundo recolhe uma apreensão do mundo toda ela já cerzida, mestiçada, 

matizada com o mundo, sem rejuntes identificáveis.  

                                                 
61 Heidegger toca esta questão não apenas em sua obra Ser e Tempo (1988), quando considera a essência do 
homem como existência, ou seja, movimento para fora, para as coisas, em direção ao mundo, mas também no 
texto Ciência e Meditação (2001), quando retoma a concepção grega do real como “o que se realiza”. Neste 
sentido tanto os homens quanto as coisas estão num constante movimento de formação. Os dados sobre 
ambos os textos encontram-se nas referências.  
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Assim, a crítica que Deleuze e Guattari dirigem à fenomenologia não encontra 

ressonância na proposta cartográfica da atenção psicológica nas instituições, que, ao 

contrário, compreende a perspectiva fenomenológica como abertura para o sentido e para 

redes de sentido, considerando-a um modo pertinente de contemplar a multiplicidade, a 

tessitura de novas relações significativas. Assim, a cartografia pode ser considerada como a 

compreensão das formas pelas quais os homens habitam o mundo, enquanto espaço criado 

e significado.  

Heidegger (1988) recorre ao mito grego do cuidado para referir-se ao modo de ser 

do homem no mundo, a partir do qual a própria trajetória existencial, na maneira como 

respondemos àquilo que se nos apresenta, vai configurando a historicidade e a experiência 

humana, assim como as possibilidades de compreender a si e ao mundo. Mediados pelas 

coisas, pelos outros, por interações concretas e simbólicas, pela historicidade dos espaços 

de socialização nos quais nos encontramos e pelas perspectivas do devir, constituímos e 

reconfiguramos um mundo, por meio dos espaços que percorremos em nossa trajetória. A 

partir das possibilidades abertas por nosso habitar, se torna possível a compreensão de si 

mesmo, no cuidado aos modos pelos quais as vivências vão sendo experienciadas e 

articuladas num complexo narrativo. Neste sentido, a orientação fenomenológica da 

significação clínica se contrapõe a uma lógica binária, porém rearticula o pensamento como 

trama significativa na qual a narrativa de expressões, ações, representações e diversos 

elementos da realidade vivida podem ser considerados como um modo de articulação dos 

significados, não único, mas uma possibilidade entre outras, no intuito de torná-los 

comunicáveis. 

Do mesmo modo, a compreensão do ato de escrever como uma tessitura destas 

redes significativas pode ser articulada ao “tecer de muitas histórias interligadas” “que 

contempla “o refletir, o mostrar, o denunciar: o mundo em torno, os outros, nós mesmos” 

tal como descrevem Aun & Morato (2009) com relação aos diários de bordo. Neste sentido, 

a proposta metodológica difere da apresentada nos estudos baseados na cartografia proposta 

por Deleuze e Guatarri (Fernandes, 2006; Kastrup, 2007; Coimbra, 1992), supracitados: 

eles não partem de uma divisão prévia do material registrado ou da cisão do próprio método 

cartográfico e tampouco pressupõem ser possível que as situações se analisem por si 

mesmas. Ao contrário, a cartografia a partir da perspectiva fenomenológica compreende 
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que “não atingimos o universal abandonando nossa particularidade, mas fazendo dela um 

meio para alcançar os outros, em virtude de uma afinidade misteriosa que faz com que as 

situações se compreendam entre si” (Merleau-Ponty, 1984, p. 187).  

Desta maneira, a proposta de cartografia ancorada na fenomenologia assume o 

caráter subjetivo a partir do qual nós, enquanto homens, compreendemos os fenômenos na 

medida em que o mundo se abre para nós, à medida em que somos-em. Se nossa condição é 

estar em relação indissociável com o mundo, é a partir desta indissociabilidade que o 

espaço cartografado deve ser compreendido. As experiências são então descritas como 

experiências desta relação mesma com o campo, seus fluxos e seus outros. 

A cartografia assim não é tomada como um rizoma em que pontos estão 

interligados, mas como uma trama significativa na qual afetos, pensamentos, percepções, 

experiências encontram-se imiscuídos, entrelaçados sem configurar um ponto central, 

mestiçando experiências em supervisão, diários de bordo e supervisão de supervisão. Sob 

este prisma, a miscelânea de narrativas em supervisão permite o constante descentramento 

da fala, articulando perspectivas diversas, ampliando e enriquecendo o amálgama 

semântico pela qual a estória é contada e o vivido é apreendido. 

 

Diversamente do pensamento fragmentário sobre a experiência, Morato se utiliza 

das imagens criadas por Guimarães Rosa (1962), para quem redes são buracos atados por 

nós e a demolição é a construção de um terreno, para apontar a “‘graça’ que grassa na 

linguagem: a sabedoria de abrir outras perspectivas possíveis para o sentido do real, ao 

encaminhar-se pela descontrução do lógico como única verdade” (p.123). Tomando deste 

modo a construção cartográfica de redes e tramas de relações, afetos, significados do real, 

não é de se esperar que todos os nós e fios sejam equivalentes e nem que em tais redes não 

constem lacunas, elemento importante para sua própria constituição. 

Neste sentido se orienta a cartografia realizada por Aun (2005, 2009) sobre as 

práticas psicológicas em uma instituição para menores infratores em que a descrição dos 

afetos, o acompanhamento da historicidade no tempo do vivido, o reencontro com as cenas 

sociais em que os afetos e percepções foram formulados por meio da narrativa nos diários 

de bordo e na supervisão compõem o universo cartografado no campo clínico. A cartografia 

clínica expressa nesta proposta não visa necessariamente às “estratégias das formações do 
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desejo no campo social” que Rolnik destaca. Ainda que esta autora compreenda-as como 

formas pelas quais o social se inventa, isto significaria interpretar os afetos e ações no 

campo social como movimentos construídos e necessariamente relacionados ao desejo. 

Diversamente, a cartografia clínica dos cenários sociais considera-os em termos de ação, 

discurso, afetabilidade, modos de ser, estar, se colocar frente às situações que se 

apresentam, buscando apreender a singularidade de cada experiência, sem a referência 

dualista criticada por Deleuze e Guattari, mas também sem uma compreensão calcada em 

“máquinas territoriais”, no “desejo”, na “falta” ou no “inconsciente maquínico” expressões 

que direcionam uma percepção mais conceitual e orientada para a mecânica das 

representações.  

Para a fenomenologia, “o real deve ser descrito, não construído ou constituído” 

(Merleau-Ponty, 1999, p. 9) e assim o sujeito cartografado não é o sujeito de um desejo 

construído e fragmentado no inconsciente, mas o homem em sua relação com as coisas, 

indissociável do mundo, que se apresenta em seu movimento de vir-a-ser, se ocupando e se 

preocupando do mundo, que, por sua relação indissociável com esses elementos, é-no-

mundo-com-outros. Para Heidegger (2001), não construímos para habitar o mundo, mas é 

porque habitamos que somos capazes de construir. Neste sentido, construir é um meio de 

relação com as coisas, e não a essência da experiência humana ou de sua relação com o 

mundo, e é desta maneira que compreendemos o espaço: “‘ esta terra’ só se sustenta 

enquanto o homem habita a terra e, no habitar, deixa a terra ser terra” (Heidegger, 2001, p. 

178, grifos do autor). Assim, as experiências humanas não são construídas, mas se 

desenrolam no movimento captado por nossa experiência, que, paradoxalmente, sempre 

também vai além dela, inabarcável em todas as suas dimensões.  

Se a perspectiva da cartografia clínica realizada nos projetos de atenção psicológica 

nos cenários sociais é a interrogação por modos de habitar o mundo, seu desconhecimento e 

reconhecimento dos contextos humanos encontra expressão no conto “Arlequim”, de 

Michel Serres (1993). A imersão no espaço inspira uma percepção-criação de realidade, 

permeada por ele e informada pelas referências construídas no campo e junto à equipe de 

trabalho. Analogamente, as costuras na roupa do imperador, as tatuagens em sua pele, a 

impureza de seu sangue e a mistura de seus órgãos, tudo denota a mestiçagem, o rearranjo 

único das misturas que se constroem e acompanham os afetos e experiências forjados na 
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trajetória existencial de cada um. Serres não aborda a cartografia, mas escreve um conto. 

Como conto, esta narrativa de Serres permite a apreensão de múltiplos significados na 

apresentação de um signo, como é a linguagem própria da metáfora, permitindo dessa 

maneira manter a abertura para novos modos de ser marcado pela experiência e, assim, para 

novos modos de cartografar. A cartografia se reveste de impregnação, se articula pela 

mestiçagem. Cartografar seria então perceber mundos, mas também imergir na paisagem e 

recriar novas redes significativas, transformando e sendo transformado no vir-a-ser-no-

mundo-com-outros. 

Deste modo, a atividade cartográfica adotada na perspectiva da atenção psicológica 

mantém as características de narrativa, historiografia, contato e mestiçagem com o território 

próprias da cartografia humana, todavia possui objetivos próprios que constroem uma 

especificidade em seu fazer. Esta práxis não visa à elaboração de um material final e, 

embora também implique a constituição de contextos nos quais a palavra dos atores sociais 

tem lugar, constitui tais espaços de modo menos direto, por meio de diálogos informais em 

visitas às instituições, buscando acompanhar os movimentos e relações multiplamente 

cerzidas no cenário cartográfico. Neste sentido, a cartografia clínica se diferencia de outras 

propostas de realização de mapas sociais, pois se baseia nos relatos dos atores institucionais 

e dos cartógrafos, registrados nos diários de bordo dos clínicos. 

Por outro lado, ela também possui pontos de diferenciação com relação à 

esquizoanálise, pois compreende o cartografar como uma trama que se tece a si própria nas 

estórias narradas por seus atores, não diferenciando mapa e decalque ou buscando 

estratégias de desejo, mas considerando todos os elementos da trama simbólica e fática do 

real como elementos de uma mesma rede significativa por meio da qual a realidade humana 

pode ser construída.  

Embora a fala dos atores sociais se registre de modo indireto, ela ocorre também de 

uma maneira particular, pois é apresentada no contexto de uma relação clínica. Em 

primeiro lugar, é preciso levar em conta a característica, presente em cada serviço 

desenvolvido nas diferentes instituições, de criação de um trabalho sem concepção anterior 

definida, quando todas as possibilidades ainda estão em aberto e quando certo 

distanciamento do organograma institucional permite um conhecimento que se faz a partir 

da escuta aos atores sociais nele presentes. 
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Essa perspectiva, dada pela concepção da cartografia de conhecer o espaço ao 

mesmo tempo em que abrir trilhas ao longo deste, permite um re-conhecimento do campo a 

cada passo, a cada nova minúcia ou especificidade encontrada ao longo do caminho pelo 

qual esse território vai se vislumbrando aos olhos do cartógrafo. Sempre pensando, testando 

e sentido uma realidade. Sofrendo as mesmas limitações dos participantes das instituições e 

buscando outras perspectivas para esse sofrer.  

Nenhuma das referências que se foram acumulando ao longo dos anos de estudo e 

pesquisa de cada participante dos trabalhos aqui relatados dariam conta das peculiaridades 

encontradas em cada instituição, a cada nova inserção de um trabalho de Atenção 

Psicológica, a cada novo re-conhecer de um serviço ou atividade proposta e do cotidiano 

institucional. Neste panorama, a ideia do transporte de uma técnica, de uma instituição para 

outra, torna-se, se não completamente impraticável, no mínimo incompleta para dar conta 

de abarcar as demandas que nos chegaram, na pluralidade e singularidade de cada contexto 

onde emergem. Desse modo, as discussões em relação às especificidades do campo são 

retomadas nas supervisões de supervisão e certamente em diários de bordo, em supervisões 

de projeto e nos demais espaços de narrativa e debate. Embora cada experiência possa 

remeter a outras, não pode jamais ser reduzida a estas, e novos modos de compreensão dos 

modos de ser/estar nos espaços sociais, novas estratégias de inserção da equipe e 

modalidades de ação são discutidas e inventadas.  

Configurou-se então, em cada instituição e na escuta de cada demanda, uma 

oportunidade de participarmos da criação de algo novo. Pudemos, a cada atendimento, e no 

contato com as dificuldades que vieram surgindo, refletir e repensar nosso papel nas 

instituições e sempre procurar estudar o que seria adequado em cada caso. Segundo Morato 

(1999a)  

 
é a prática psicológica em instituição que oferece situações para o repensar teórico 

contextualizado e atualizado, impondo-se como elemento facilitador do processo de aprendizagem 

do psicólogo, desde que ensino, atendimento, supervisão e pesquisa entrecruzem-se como condições 

de elaboração da experiência na compreensão dos fenômenos de subjetividade e intersubjetividade. 

(p. 82) 

 
 Esta concepção, atrelada ao olhar ingênuo da perspectiva fenomenológica como 

modo de olhar a realidade, permitiu a abertura dos participantes do serviço para 
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compreender o que acontecia nas instituições como contextualizado e próprio daquela 

realidade, possibilitando que conhecimento e intervenção se entrelaçassem numa rede 

significativa constituída na experiência. Os anos de estudo e prática ofereceram elementos 

para conceber a Atenção Psicológica em Instituições como um conhecimento que se vai 

realizando por um tatear, onde não se sabe de antemão o que deve ser feito e como deve ser 

feito para contemplar a especificidade de cada demanda. Ao invés disso, o tatear nos leva a 

entrar em contato, e ser tocados e é como resultado desse contato, no qual aquele que toca 

ao mesmo tempo percebe e é percebido, afeta e é afetado, que o conhecimento sobre as 

intuições e demandas se apresenta. Campo do cotidiano, que contempla as formas de fazer, 

dizer, sentir dos sujeitos institucionais, assim como os acontecimentos que os envolvem.       

 É, portanto, inseridos neste cotidiano, percorrendo as sombras, os percalços, as 

alegrias do território institucional que para nós vai se descortinando, que podemos conhecê-

lo, ao mesmo tempo em que abrir trajetos, vias de passagem por entre a paisagem. Assim, 

estas vias também se aderem ao território. Aos poucos, elas vão integrando a paisagem, 

que, sendo dinâmica, também se transforma, e junto com ela, se alteram os caminhos 

viáveis sobre sua superfície. Assim é que, em cada instituição, em cada experiência, criam-

se novas soluções, questionamentos e estratégias: distanciadas diante de diferentes 

especificidades institucionais e aproximadas, semelhantes e até mesmo idênticas, ante a 

aproximação de situações, acontecimentos e questões que permeiam diferentes 

organizações e os serviços nelas implantados. 

Além disso, o trabalho cartográfico é realizado sobretudo por clínicos, o que 

significa que a solicitude para a escuta dos habitantes de um território se apresenta de uma 

forma bastante particular, buscando ouvir todos estes habitantes em suas relações consigo 

mesmos, com os outros, na instituição e com os próprios clínicos que se põe a cartografar. 

Neste sentido, como aponta Aun (2005) “cartografar é dar voz, aquela que parte da 

reflexividade de nosso olhar com muitos outros” (p. 44). Por outro lado, o cartógrafo 

clínico parte do reconhecimento da inabarcabilidade da totalidade da situação vivida: fatos, 

sentimentos, falas serão vistos, ouvidos e vividos a partir da posição clínica e 

necessariamente, ao reconhecer aspectos que dizem respeito à constituição das inter-

relações, aos afetos e àquilo que emerge no contexto social, deverão desconhecer outros 

aspectos possíveis.  
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Devido a estas características, a atenção dos clínicos no campo é principalmente 

voltada para os atores sociais que se apresentam no cenário investigado, e para o próprio 

acolhimento de questões e pedidos que porventura se dirijam a ele. O clínico não divide a 

atenção entre seus registros e o cenário que se apresenta, mas mergulha profundamente 

neste cenário, realizando posteriormente o registro por meio de uma narrativa guiada pela 

memória, vivamente presente nas marcas e tatuagens que o mergulho no campo imprimiu. 

Partindo desta perspectiva, o registro do campo se faz por aquilo que se fez abarcar na 

especificidade da posição e do olhar clínico, entretanto considera a importância de uma 

equipe cartográfica que confira uma multiplicidade de olhares, não apenas no sentido de 

possibilitar o acréscimo de mais elementos, vislumbrados de diferentes posições, na 

paisagem a ser construída, mas também pela possibilidade de narrar conjuntamente e 

elaborar situações vividas no campo. Esta concepção da construção do mundo a partir do 

pensamento no plural é própria da condição humana: embora o mundo se abra de modo 

diferente para cada um de nós, é o mesmo mundo que se abre para todos (Arendt, 1993). 

Nesta interlocução entre as experiências, cartografamos narrando e elaborando o sentido do 

real. Nesta acepção, a figura de Arlequim (Serres, 1993) metaforiza e ilustra os traços e 

marcas que o registro guiado pela memória per-segue. Recorrendo-se a Benjamin (1989a), 

a paisagem e os percursos, vistos pelos olhos da rememoração, podem fazer emergir 

aspectos – impressões, sensações, interpretações – que não se desvelaram claramente na 

própria ocorrência dos fenômenos.  

A experiência supõe uma tradição compartilhada e retomada na continuidade da 

palavra transmitida de uma geração a outra. Comentando o tempo próprio da narrativa, 

Benjamin (1985) diferencia continuidade e a temporalidade das sociedades artesanais em 

oposição ao tempo entrecortado do trabalho no capitalismo, comentando a diminuição dos 

espaços narrativos em nossa época. A tradição das narrativas desemboca numa prática 

comum: estas são executadas e seguidas, não apenas lidas, e acarretam uma formação, 

sendo designadas pelo alemão Bildung, próximo ao verbo bauen e à composição dos verbos 

aufbauen e erbauen, e ao inglês build, que designam construir (Benjamin, 1985, p. 66). 

Deste modo, a narrativa é caracterizada por construir a realidade ao relatá-la, estabelecendo 

referenciais compartilhados. O relato relaciona-se à compreensão da experiência, designada 

no alemão pela palavra erfahrung, composta e advinda do radical fahr, que significa 
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atravessar uma região durante uma viagem. O aspecto de passar por é ressaltado nesta 

expressão, aproximando-se da imagem do cartógrafo que atravessa o território e cujas 

percepções do território necessitam ser narradas para serrem entrelaçadas como facetas de 

uma mesma realidade, configurando um mapa que se expressa como trama significativa.    

Deste modo, a cartografia mantém ainda sua articulação à narrativa enquanto 

metodologia de explicitação das relações forjadas no território e com o território, 

vinculando-se assim também à concepção grega de historiografia enquanto narrativa dos 

feitos humanos. Arendt (1972) relaciona a narrativa à faculdade de julgar, pela qual se 

constitui o mundo comum no diálogo com outros e que está próxima à habilidade de 

compreender, “por meio da qual, em constante mudança e variação, aprendemos a lidar 

com nossa realidade, reconciliamo-nos com ela, isto é, tentamos nos sentir em casa no 

mundo” (Arendt, 1993, p.39). Neste sentido, a narrativa possui importância na esfera 

política, ou seja, na dimensão das relações entre homens, já que possibilita a faculdade de 

juízo e, portanto, a compreensão – a reconciliação com um mundo no qual tal ou qual 

realidade é possível.  

O trabalho cartográfico clínico na atenção psicológica em instituições vincula-se, 

principalmente, a um constante situar-se no contexto, a um recorrente conciliar-se e 

reconciliar-se com o mundo que se descortina no campo. Este constante reconhecimento do 

território atua de modo a elaborar, com a participação de seus habitantes, modos de 

intervenção e possibilidades de ação que realmente viabilizem espaços de escuta dos atores 

sociais, que podem ser utilizados de acordo com diferentes necessidades levantadas, em 

detrimento de um fim específico. Deste modo, os apontamentos cartográficos se realizam 

por meio de narrativas dos próprios clínicos, registrando falas dos atores sociais e suas 

próprias falas, impressões e sensações das vivências no campo, por meio de depoimentos, 

diários de bordo, registros de reuniões com atores institucionais e de supervisões clínicas, 

bem como na elaboração e descrição do trabalho em pesquisa, atividades descritas 

posteriormente neste capítulo. 

Assim, os modos de constituição e investigação da prática se fazem a partir de suas 

formas narrativas como artifícios de tessitura do emaranhado cartográfico.  Por meio de 

relatos e registros “se vai construindo um grande mapa, inicialmente um rabisco, no que já 

se anuncia a problemática a ser analisada” (Mairesse & Fonseca, 2002 p.115). 
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Neste prisma, a narrativa, como modo de abertura e acesso para o vivido emerge 

como meio privilegiado de coleta de dados, porque acompanha o duplo movimento de 

percorrer e cerzir o intrincado de significações, analogismos, percepções, subjetividades e 

territórios que comparecem nas práticas e relações humanas. Benjamin (1985; 1989a) 

denomina este fenômeno de constelação, utilizando também a imagem do labirinto, 

atentando para a cesura como elemento histórico e elegendo a rememoração como forma de 

acesso à historicidade, por meio da constituição de uma origem, que propicia uma 

interrupção no fluxo das representações e permite presentificar o passado.  

Refletindo acerca destas concepções de Benjamin, Gagnebin (1994) considera que, 

devido a estes aspectos, a rememoração permite a construção de “imagens exemplares” que 

“retêm a extensão do tempo na intensidade de uma vibração”, viabilizando significações 

por uma metodologia estética e possibilitando uma abertura à multiplicidade dimensional 

do sujeito que rememora. Benjamin (1985) considera, deste modo, a trajetória histórica em 

sua dimensão ao mesmo tempo social, política e filosófico-psicológica. Segundo o autor, 

 
O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva 

em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para 

a história (...). Cada momento vivido transforma-se numa citation à l’ordre du jour – e esse 

dia é justamente o do juízo final. (p.223, grifos do autor).   

 

Nesta direção, Gagnebin (1994) considera a importância desta ampliação “(...) para 

uma reflexão que tente pensar a nossa prática histórica, isto é, como contamos a nossa 

história e como agimos nela”. (p.85). Em torno desta questão, podemos considerar que 

registros orais e escritos do fazer cotidiano permitem publicizar e expressar o complexo de 

significações e representações, atitudes, aberturas e passagens dos sujeitos no agir social. 

Nas palavras de Arendt (2001) 

   
Em comparação com a realidade que decorre do fato de que algo é visto e escutado, 

até mesmo as maiores forças da vida íntima – as paixões do coração, os pensamentos da 

mente, os deleites dos sentidos – vivem uma espécie de existência incerta e obscura, a não 

ser que, e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e desindividualizadas, por assim 

dizer, de modo a se tornarem adequadas à aparição pública. A mais comum dessas 
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transformações ocorre na narração de histórias e, de modo geral, na transposição artística de 

experiências individuais. (Arendt, 2001, p.59, 60).  

 
Ao mesmo tempo em que expressam e constituem articulações, conexões, 

percursos, manobras e passagens possibilitando expressar interpretar a paisagem, os 

recursos narrativos também se incorporam a ela, constituindo-a. A linguagem, por meio dos 

registros orais e escritos, permite abarcar as manifestações, aquilo que é expresso em sua 

multiplicidade. Segundo Heidegger (1988, p. 65), “a linguagem não é só nem 

primeiramente uma expressão oral ou escrita do que deve ser comunicado”, mas “é o que 

conduz o ente como ente ao estado de manifesto”.  

É a partir desta concepção da linguagem que se afiguram diversos momentos nos 

quais a palavra toma lugar, buscando rememorar e narrar a experiência. Primeiramente, o 

contato no campo já consiste no acolhimento da narrativa dos atores de um cenário social, e 

frequentemente implica a construção conjunta da história narrada, por meio dos 

questionamentos do clínico sobre as questões e implicações da rede de relações e 

significações que se lhe descortina. A supervisão possibilita um espaço em que a palavra é 

compartilhada, uma comunidade narrativa na qual os múltiplos aspectos das cenas vividas 

no campo podem se cerzir, configurando o território por meio do entrecruzamento de 

múltiplos olhares, sensações e percepções e possibilitando a reflexão e elaboração da 

experiência vivida. Os registros escritos constituem outro momento cartográfico, no qual a 

memória, o pensamento e os afetos podem ser materializados, possibilitando a criação de 

uma referência no tempo à qual se pode remontar e recorrer, como um trecho do percurso. 

É pelo conjunto destes artifícios que se pode cerzir o emaranhado de signos, significados, 

expressões e percepções por meio dos quais se dá a busca de sentido constituída e vivida 

pelos participantes da pesquisa no cotidiano das práticas. A organização dos diversos 

relatos e momentos na pesquisa elaborada a partir dos registros cartográficos de diários de 

bordo e supervisões constitui outro traçar de um mapa, que relata amplamente o percurso 

de uma prática em seus entrelaçamentos com o campo em diversas publicações – relatórios, 

artigos, teses, dissertações, livros, entre outros.  
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Cartografia e Campo: o contato 

 

Tem a questão do contrato, que é importante, e a questão do se dar a conhecer, 
participar do cotidiano da instituição e poder tecer articulações entre o que se 
percebe dos atores e das chefias. Vai sempre toda a equipe, e todos os estagiários. 
Isso é para mostrar como nós trabalhamos, que não é uma coisa “a chefia manda 
e o resto obedece”, e fica marcado o diálogo da nossa instituição. Serve também 
como aprendizagem para os estagiários. (Entrevista com MORATO, 2005) 
 
- Na semana seguinte, o capitão veio para cá, a gente fez uma reunião com ele, eu 
e o Supervisor de Campo PM1, que é um dos Supervisores de Campo, há quinze 
dias atrás (…) ele coordenou o CAS-J. Ele coordenou a psicologia do CAS-J. 
-: É uma coisa meio paranóica e normativa, e os policiais têm esse imaginário, 
não querem ir para lá. 
- Foi justamente o que ele disse que ele tentou, quando estava lá, mudar. 
(Supervisão de Supervisão, cenário 5, cena 1). 
 
SUERVISORA DP: Vocês já tinham feito uma reunião, né? 
SUPERVISOR HU: Já, tínhamos falado com o diretor, ele deu carta branca para 
a gente circular lá. (Suipervisão de Supervisão, cenário 4, cena 1)  

 

A reunião com representantes da instituição é o momento inicial de um projeto. Ela 

já é, em si, cartografia: tais apresentações possuem a função de conhecer as origens e 

condições do pedido por auxílio psicológico, no sentido do direcionamento institucional e 

das formas de elaboração das ações e das relações na instituição. Assim, compreender os 

motivos que levam um juiz a solicitar acompanhamento psicológico a um adolescente em 

conflito com a lei ou as razões de uma instituição solicitar um trabalho psicológico 

separado do trabalho realizado por seus próprios psicólogos e as expectativas sobre tal 

trabalho possibilitam situar-se no campo e intervir nas próprias condições de constituição 

de um pedido por auxílio psicológico.  

Além disso, os discursos ouvidos em diferentes âmbitos da instituição 

frequentemente desvelam interfaces muito diversificadas de seu funcionamento e da relação 

dos atores sociais entre si e com o cotidiano que se desenrola. Outro aspecto é a realização 

de um contrato e, neste sentido, implicar os representantes da instituição na proposta a ser 

realizada, criando condições que tornem uma intervenção possível e pertinente. Além disso, 

as reuniões com atores – ou os momentos de apresentação “oficial” – não se dão apenas na 

reunião com as chefias – elas se dão na apresentação nos diferentes espaços hierárquicos, e 

algumas vezes abrangem outros espaços correlacionados ao território em si – associações 

comunitárias relacionadas a certas instituições, instituições às quais um determinado espaço 
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social é vinculado, etc. Tais reuniões e visitas habituais, assim como a atitude de refazer 

este contrato periodicamente, implicam resgatar o sentido de um pedido e legitimar o 

serviço realizado, que muitas vezes sofre transformações em meio ao cotidiano 

institucional.  

Finalmente, além do aspecto de conhecimento cartográfico, tais apresentações 

também significam um se dar a conhecer: clarear o que fazemos e também o que não 

fazemos. Frequentemente tal clareamento significa questionar imagens do psicólogo 

relacionadas à função de vigilância e exclusão, seja pela tarefa avaliativa que a psicologia 

desempenha em muitas instituições, classificando aptos e não aptos a diversas atividades 

(receber alta, obter progressão de medida sócio-educativa, entrar na polícia, portar uma 

arma, estudar em classe especial ou regular, trabalhar na rua ou internamente, etc.), seja 

pelo cunho mais propriamente segregatório de uma relação direta com a loucura. Deste 

modo, uma constante apresentação significa a possibilidade de oxigenar o discurso 

institucional, através da apresentação de novas falas e possibilidades para a ação 

psicológica. A participação de toda a equipe, e não apenas dos supervisores, cria um espaço 

de aparição no qual um modo dialógico de trabalho se faz presente, um espaço político de 

oficialização/institucionalização – neste sentido, um espaço instituinte. 

Tais reuniões também são importantes para a divulgação dos eventuais serviços 

realizados, bem como a explicitação de variados aspectos de seu funcionamento, 

permitindo uma aproximação com o cotidiano e com o imaginário dos atores sociais. Neste 

sentido, o ato de publicizar o atendimento psicológico, trazendo a inserção do serviço para 

a discussão junto aos atores sociais a cada momento e com cada um, possibilita uma 

atenção em ação, na qual a atitude de inserção de todos na formulação do serviço comunica 

uma organização que percorre uma via diametralmente oposta à segregação. 

A partir de um pedido, a cartografia começa no campo. Isso significa partir do 

pressuposto de que muito pouco se pode saber sem entrar em contato, sem ser marcado, 

impressionado por situações concretamente vividas. Neste sentido, dois aspectos se 

articulam. Primeiramente, a concepção de constituição do conhecimento cara ao olhar 

fenomenológico, tanto em aprendizagem como em pesquisa, que parte de uma visão global 

do conhecedor, em que a experiência se faz no campo do afeto, do percebido, do 

pensamento de modo conjunto. O segundo pode ser descrito pela metáfora utilizada por 



 274 

Serres (1993) ao discorrer sobre a travessia de um rio, na qual o aprender a nadar se dá 

quando não há mais margens: a teia de multiplicidades que é o mundo articula 

estreitamente percepção e ação, e a aprendizagem envolve a experimentação de atitudes de 

mim, como quando se aprende a nadar. 

 

(...) permanecíamos atentos, registrando o tão complexo encontro com o outro e, assim, 

inventando nossa cartografia. (AUN, 2006, p. 44) 

Como ajudar a puxar, como dar espaço para que a expressão de cada ator social ocorra com 

o máximo de liberdade possível, respeitando o limite do trabalho e o limite que ele mesmo coloca? E 

tem a questão das duplas: o movimento dos plantonistas, que precisam perceber o momento de 

deixar apenas uma pessoa do grupo, ou intervir... (Diário de Bordo Supervisora DP) 

 

SUPERVISORA MH: O HU é completamente diferente, assim. É, o tempo todo, as pessoas 

passando de um lado para o outro, gente esperando em tudo quanto é lugar, nos corredores... 

SUPERVISORA DP: Não adianta ir com referenciais pré-estabelecidos... 

SUPERVISORA MH: Ali com certeza a gente vai ter que ir se apresentando, que ir criando novos 

referenciais. (Supervisão de Supervisão, Cenário 5, cena 1) 

essa mistura me deu o termo cartografia, que pegava mais pelo sentido: passar pela experiência, se 

dando a conhecer e conhecendo. Ou seja, começando a se impregnar (...).  Fui percebendo aos 

poucos que eu precisava ir lá também e não só escutar dizer sobre. A referência concreta era 

importante, estar marcada pela experiência era importante, ver os meus próprios atravessamentos, 

senão na supervisão ficava difícil apreender os relatos. (Entrevista com Morato, 2006). 

  

A cartografia só faz sentido passando pelo território. A partir do contato cotidiano 

no campo, muitas possibilidades de um mesmo ator social e as próprias transformações do 

cenário social em seus diferentes momentos podem se fazer vislumbrar. Pela presença 

recorrente dos clínicos no campo, que configura a permanência do trabalho no cenário 

social a equipe pode se dar a conhecer, ao mesmo tempo em que conhece. Um duplo re-

conhecimento, por meio do qual a inserção dos clínicos é construída no campo. Além disso, 

a instituição de dias e horários fixos para a realização das práticas – plantão psicológico, 

oficinas, supervisão de apoio psicológico – cria uma referência no campo, dada pela 

constância da equipe, facilitando o reconhecimento (Oliveira, 2006). Na descrição e 

expressão das atividades humanas, o recorte temporal do registro cartográfico mostra 

importância fundamental.  
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Assim, atenta-se para as transformações no universo representado e relacional da 

instituição, que se fazem do mesmo modo que se fazem as transformações na própria 

linguagem ao longo do tempo histórico e em relação ao contexto social. Designando o 

mundo e o que nele se apresenta, a linguagem se transforma sem perder sua identificação 

enquanto corpo de signos articulado. Designando o mundo na instituição, as falas dos 

atores se renovam no contexto das transformações e no cotidiano das pequenas emergências 

de fatos, novos atores e novas relações. Na atenção a estes percursos de um território em 

movimento, a cartografia vai se constituindo enquanto modo de investigação permanente e 

atenta, a partir da própria experiência, das marcas e impressões da equipe. 

O olhar clínico que permeia a cartografia em sua atuação no campo é um olhar para 

o sujeito contextualizado, sendo, aliás, impossível dissociar sujeito, contexto e modos de 

cuidar da existência. Assim, na cartografia o olhar clínico se volta às demandas em seu 

contexto, possibilitando engendrar modos de ação disponíveis para a interrogação e o 

conhecimento do novo. Interrogando a emergência da demanda institucional, a cartografia 

consiste num re-conhecer os modos de sua constituição, no entrecruzamento das múltiplas 

dimensões pelas quais é cerzida. O questionamento aos atores institucionais quanto à 

pertinência de uma escuta psicológica, ao cotidiano institucional e à percepção dos próprios 

conflitos e queixas atua em uma dupla perspectiva: por um lado, possibilita um olhar sobre 

a instituição a partir daqueles que a compõem, por outro lado, já é em si a abertura para a 

escuta clínica das experiências, em um espaço de questionamento e reflexão. 

A cartografia se coloca tanto no conhecimento inicial da instituição quanto na 

própria prática de plantão, que desvela, nas emergências que acompanha, os movimentos, 

os conflitos, as resistências e as transformações nas relações institucionais. Assim, o 

plantão se apresenta, em sua perspectiva cartográfica, como um modo aberto de entrar e 

maleável para permanecer. Acompanhando os movimentos institucionais, o plantão sofreu 

e sofre diversas mudanças, mas continua sua atuação. 

Considerando este modo de atuar, é possível caracterizar a cartografia realizada nos 

projetos de atenção psicológica em instituições como cartografia clínica, pois se dá a partir 

de uma escuta clínica e mantém sua atenção para as questões da subjetidade dos atores 

sociais em meio ao contexto de suas relações. Neste sentido, há uma atitude de plantão 

psicológico que acompanha a cartografia, pois a atitude clínica de se colocar em escuta e 
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solicitude àqueles a quem o clínico se dirige é o aspecto fundamental da cartografia. 

Ampliando estas considerações para a ação no campo em geral, é possível dizer que a 

atitude de plantão psicológico está presente em todas as práticas, já que, mesmo em outros 

espaços, tais como os projetos de atendimento individual na instituição, a supervisão de 

apoio psicológico ou as oficinas de recursos expressivos, a solicitude clínica ocorre sempre 

que emerge uma situação de demanda de uma escuta por parte do psicólogo. Tal fato pode 

ser exemplificado pelo relato da supervisora AP em supervisão de supervisão  

 
SUPERVISORA AP: Então, tem isso também, tem isso. Agora que está me pintando mais 

claramente. Pintou isso também de uma forma manifesta, né? Bom, aconteceu isso e eu 

falei: “o que mais vocês tinham para falar?”.  Porque o tempo estava indo acabando, e aí, 

né? Elas voltaram rapidinho porque a perua estava indo embora, lá para o Complexo R. 

[Complexo de Internação da instituição para menores infratores], para deixar o diretor A. 

[Diretor do Complexo P., no qual o atendimento do projeto é realizado] no complexo R. que 

tinha uma reunião de não sei o quê e aí, se elas ficassem, teriam que esperar um montão, 

então vamos lá, deixamos o diretor A. e fomos para a USP, ótimo, perua, Estagiária AP3, 

Estagiária AP2, o motorista e o diretor A. na frente. 

SUPERVISORA APP: E ele volta de novo. 

SUPERVISORA AP: Ele se vira e: “Vocês estão voltando rápido por quê?”. Porque o T. 

[interno do complexo P.] foi num passeio. “E o outro seu?”. Ele não quis. “Como não quis, 

quem é esse menino?” (risos). Aí as duas: “Não, diretor A...” Eu já sacava antes de 

perguntar, aí a Estagiária AP2 explicou: “Não adianta ele ficar obrigado” e não sei mais o 

que... E ele: “é verdade, né? O que adianta ele ir obrigado, é porque uma vez eu...” . E aí ele 

contou de um negócio, que na verdade ele se referiu a uma coisa que ele já tinha comentado 

numa reunião, com a outra estagiária, que saiu do projeto, presente inclusive, aí ele retoma 

com as duas de uma vez que ele precisou de um atendimento psicológico e psiquiátrico, 

numa época em que ele estava na frente de um presídio e que teve rebelião e ele foi refém, 

que foi ferido e que a partir disso ele tinha pânico e não conseguia voltar para trabalhar, etc. 

E ele conta que ele também não quis. A partir de um certo momento ele diz: “Também , o 

psicólogo não falava nada, é assim, é assim que funciona?”. Eu na época disse: Não, não é 

bem assim, depende de cada psicólogo, mas realmente é meio chato quando o psicólogo não 

fala nada. Mas aí a Estagiária AP2 estava outra, ele pegava e brincava com ela: “agora eu é 

que estou em atendimento, com duas psicólogas”. Aí ele ficou falando que não tomava os 

remédios porque achava que era demais, não queria ficar dependente dos remédios, e o 
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psicólogo não falava nada e que nunca mais queria precisar de psicólogo. E aí a Estagiária 

AP2 disse: “como é que agora você está conversando com a gente?...”. Ela pontuou muitas 

coisas. Ele falou do filho, que quer fazer faculdade de psicologia para entender porque esses 

meninos que tem família, que tem casa, que são bem cuidados, caem no crime, por quê? 

Porque deve ter uma razão, deve ter uma explicação, não sei o que, não sei o que lá. E aí a 

Estagiária AP2: “Será que tem uma explicação? Por que você está tão preocupado?”. E ele 

falou: “Porque não sei se estou tratando bem o meu filho, porque não sei se estou dando 

tudo para meu filho e é demais, porque eu não tive nada e quero dar a ele o que eu não 

tive”. 

SUPERVISOR HU: Ele brincava e fazia atendimento, brincava... 

SUPERVISORA AP: Aí a Estagiária AP2 disse que falou isso, que falou aquilo... Aí eu 

falei: “Nossa, que legal! Foi um plantão”. Em supervisão anterior, anterior a anterior ainda, 

quando a gente fez o negócio do trabalho, a Estagiária AP3 quis tirar dúvidas: “o que é 

plantão? Porque tem alguns amigos que encontro e falam que vieram do plantão com 

fulana?”. Foi legal entrar nessa coisa de abrir o espaço clínico, que o plantão está na atitude, 

que a gente discute de inserção na instituição e ver que ela está conseguindo ter mais 

flexibilidade... Mas ao mesmo tempo diferenciar, porque ouvir o seu amigo quando ele está 

mal não é plantão, é dar um ombro amigo, o lugar é completamente outro. Isso me atentou 

para o cuidado que a gente tem que ter também em relação aos nomes... (Supervisão de 

Supervisão, Cenário 2, Cena 2). 

 
Esta mesma configuração está presente quando se propõe manter a perspectiva de 

plantão psicológico para os atendimentos ocorridos na clínica-escola, visando compreender 

a demanda da clientela e as possibilidades e limites da instituição – ou seja, cartografar.  

 
SUPERVISOR APP: (...) então há plantão mesmo esclarecendo demanda na hora em que 

esta tenha sido esclarecida saber onde seria o melhor lugar que essa demanda, daí que acho 

que ele é uma retaguarda porque referência, enquanto uma referência.  

SUPERVISORA HP: Mas pra ele ser isso ele tem que fazer esses nós. Ele tem que fazer a 

rede. (...) Para entra mim entra inclusive no individual a questão do encaminhamento 

acompanhado. 

SUPERVISOR AI: Exatamente. 

SUPERVISOR HU: Não é papel deste plantão aqui, mas uma vez que ele adotá-lo [o 

projeto de atendimento individual adotar a perspectiva do plantão de discussão da 
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demanda], não o plantão na instituição, mas chegado aqui este é um recurso (Supervisão de 

Supervisão, Cenário 3, Cena 1). 

 
Assim, embora a cartografia não caracterize um plantão psicológico, momentos de 

escuta durante a cartografia podem caracterizar atendimentos realizados no campo. Do 

mesmo modo, é próprio de todas as modalidades de atendimento realizadas na instituição, 

inclusive o plantão psicológico, manter uma atitude cartográfica que se caracteriza por um 

olhar atento às mudanças, aos atravessamentos e às questões da instituição, inclusive para 

refletir sobre os direcionamentos da práxis a partir das especificidades encontradas, 

propondo novas formas de estar presente no campo. Como discutido em supervisão de 

supervisão: 

 
SUPERVISORA APP: Outra população é homens e mulheres acima da faixa dos cinquenta. 

Terceira idade. E a gente começou a questionar e está começando a ouvir, quando tem essas 

entradas, que tem alguma coisa que perpassa todos. Pode ser uma ideia chamar essas 

pessoas para conversarem em grupo? 

SUPERVISOR PM: Isso, por exemplo, já é um desdobramento de uma percepção 

cartográfica. 

SUPERVISOR HU2: Por exemplo, hoje. Eu vou dar um outro exemplo no HU. A gente 

estava lá, aí a Joana virou assim “Nossa, tem várias crianças aqui. A gente podia, por 

exemplo, fazer um plantão com as crianças. Pegar uns brinquedos, sentar, conversar.” 

(Supervisão de Supervisão, Cenário 5, Cena 1). 

 
A característica principal da cartografia clínica é a não separação entre escuta 

clínica e o conhecimento da instituição. É por meio do lugar de psicólogo que a escuta da 

instituição em suas relações e em seus atores se faz. No trecho abaixo da supervisão de 

supervisão é possível perceber este imbricamento: a cartografia desvela questões da 

instituição colocadas pelos atores precisamente por estarem na presença de psicólogos, que 

se dão a conhecer como tais, e tais questões, ouvidas a partir de uma escuta clínica, levam à 

reflexão cartográfica sobre o melhor modo de inserção na instituição.   

 
SUPERVISOR HU: E também, todos os contatos que eles estabeleceram, embora tenham 

sido rápidos, naquele esquema de cinco minutos de intervalo entre um procedimento e 

outro, foram muito receptivos. Eles falaram com o pessoal da enfermagem da pediatria, se 
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apresentaram, elas gostaram da ideia de plantonistas de psicologia lá, falaram das 

dificuldades de atender crianças, principalmente graves, da dificuldade que é às vezes para 

a criança entender o que está acontecendo, do sofrimento dos pais, que ninguém espera ter 

um filho doente, que criança sempre “mexe mais”. E realmente os estagiários sentiram um 

campo na pediatria, assim. Eles pensaram até em deixar alguém na sala de espera da 

pediatria, mas nós discutimos se não era muito cedo, se não era melhor visitar mais o 

hospital antes de fechar alguma coisa, para conhecer as outras demandas, o resto da equipe, 

enfim.  

(...) 

SUPERVISOR HU2: E a mesma recepção o trabalho da psicologia teve com o chefe dos 

residentes, que foi muito solícito, também abriu todo espaço, brincou que lá todo mundo 

precisava, porque além do sofrimento dos pacientes, havia uma sobrecarga de trabalho, que 

só era uma pena que com essa sobrecarga o horário para falar com a psicologia ficava 

restrito. Uma das estagiárias inclusive comentou que eles tinham percebido o ritmo puxado, 

mesmo. (Supervisão de Supervisão, Cenário 4, Cena 2) 

 

Cartografia e Supervisão: a comunicação 

 
o incômodo impregnava boa parte das narrativas... outras cartografias precisavam ser 

inventadas (Aun, 2006,  p. 119) 

 
E o espaço da supervisão seria um espaço de expressão dessas afetações. 

H – Exato. Onde você traz como você foi tomado e como você compreendeu aquilo. Dando 

forma para elaboração de experiência e o quanto que a gente via ou não via as pessoas todas 

que estavam lá com suas diferentes posições, etc. (...) (Morato, 2005) 

 
Terminei a supervisão sentindo que faltou alguma coisa. Na verdade, foi mais uma 

impressão do que algo concreto. Agora vejo que se deve à quantidade de coisas que 

afloraram na supervisão. Muitas situações, relacionadas aos mais diferentes aspectos das 

mais diferentes instituições com as quais tive experiência. Muita coisa se entrecruza na 

delegacia, e parece que não conseguimos esgotar, ou pelo menos fechar, muitos temas que 

abrimos. (Diário de Bordo da Supervisora DP, 29/08/2007) 
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Mas acabou acontecendo uma situação de atendimento da Estagiária DP1 em que a 

Estagiária DP2 chegou e a viu com o delegado, se sentiu meio que “atrapalhando”, mas 

ficou lá. Aí eu pedi para que a Estagiária DP1 contasse o que aconteceu, e deu para fazer 

um jogo de olhares sobre a situação. O delegado tinha chegado para ela e perguntado se ela 

era casada, se tinha filhos, e depois começou a falar do seu problema com o filho, porque 

estava se separando da mulher. Quando a Estagiária DP2 chegou, ele parou. Comentei com 

elas que ele tinha se aproximado da Estagiária DP1 porque ela era mais velha, também tinha 

filhos. Ele se identificou. Para ele já era difícil de falar, então quando a outra chegou, ele 

parou. Foi importante para todos perceber esse jogo de olhares na situação, por que a 

questão do modo como chegar era uma questão presente no grupo, e também ficou claro o 

espaço cartográfico da supervisão, porque quando os relatos se cruzaram foi possível juntar 

as peças... (Supervisão de Supervisão, Cenário 1, Cena 2) 

 
A supervisora de campo contou sobre a formação de um grupo na sala de espera, pois ela 

começara a conversar com algumas pessoas, perguntando o que fizeram, e logo algumas 

pessoas da comunidade que esperavam para fazer o Boletim de Ocorrência falavam sobre 

sua situação. Ela comentou que para ela era mais fácil se aproximar de um grupo, enquanto 

percebia, por exemplo, que outra plantonista conseguia se aproximar com facilidade de uma 

pessoa sozinha. Esta plantonista passou a relatar seu atendimento. Discutimos então que 

modos de aproximação cada um utilizava, e alguns plantonistas perceberam que acabavam 

falando sempre com as mesmas pessoas. Existia certa dificuldade desta equipe, pois muitos 

policiais com quem já tinham um vínculo estabelecido foram transferidos de delegacia, e 

eles tinham certa dificuldade de se aproximar novamente, enquanto o outro grupo se sentia 

mais à vontade. O fato de as duas equipes ouvirem uma experiência diferente foi muito rico: 

era como perceber uma outra possibilidade que não estava diferenciada, pois vinha de 

alguém situado de modo próximo na trajetória de formação. (Diário de bordo Supervisora 

DP, 28/09/2007) 

 
O espaço de supervisão, em sua perspectiva de investigação clínica, atua na 

interposição caleidoscópica dos diversos olhares que constituíram a prática, na atuação de 

diferentes psicólogos. Por meio dos relatos de experiência, cada clínico pode ressignificar 

sua experiência na instituição pela experiência de outros, e algumas vezes compreender 

eventos vividos na instituição por meio dos relatos ouvidos por outros colegas de equipe.  
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Assim, é no espaço de supervisão que os múltiplos olhares podem se entrecruzar, 

constituindo uma signalética própria para o espaço social percorrido. O relato de um 

plantonista é muitas vezes permeado pela fala de outros que, estando também no campo, 

foram simultaneamente testemunhas e agentes da ação ocorrida.  

Neste sentido, a articulação da equipe no campo se dá pelo entrecruzamento de 

múltiplos olhares entre o clínico e o campo e entre o clínico e seus pares, que cria as 

variáveis visuais que rememoram a experiência e designam os espaços percorridos. A 

supervisão também constitui os referenciais de orientação no território. Ao contrário dos 

mapas gráficos da geografia, a cartografia clínica articula seus referenciais de orientação a 

partir do relato e discussão da própria ação no campo, que podem ser transformados no 

decorrer da práxis. O sentido de orientar é voltar-se para o oriente, posição em que nasce o 

sol, que se desloca de leste para oeste. O referencial no leste sempre fez parte dos 

deslocamentos humanos em razão do deslocamento do sol, mas a orientação pelo oeste se 

cristalizou nos mapas devido ao poderio econômico Europeu. Na orientação construída em 

supervisão, o sol, visto de diferentes posições pela “janela” do vivido de cada um, pode ser 

visto da posição de outros permitindo formar um mosaico pela junção de cenas. É o espelho 

mágico de Alice (Carrol, 1983), que não apenas revela o eu, mas desvela outros mundos.  

 

Cartografia e registro: a historicidade  

 

No registro escrito, o instante do vivido pode ser materializado. A percepção, a 

memória, o afeto, as reflexões possíveis de um momento se expressam e podem se tornar 

referência, orientando o contato seguinte com o campo e constituindo a historicidade de um 

clínico, de uma equipe, de uma práxis. Para compreender este papel de materialização por 

meio da linguagem escrita, recorrerei a uma entrevista que Foucault concedeu a Claude 

Bonnefoy, falando de sua experiência com a linguagem62: 

                                                 
62 Esta entrevista consiste num arquivo em áudio, cujas referências se encontram na bibliografia, e que 
infelizmente não possui versão em português. Deste modo, realizei uma tradução da entrevista para ser 
utilizada neste trabalho e transcrevo a seguir o trecho original em Francês: “Pour arriver a découvrir le plaisir 
possible de l’écriture, il a fallu que je soit l’étranger (...) Dans cette impossibilité où je me suis trouvé 
d’utiliser mon propre langage, je me suis aperçu d’abord que celui-ci avait une epésseur, une consistence, qui 
n’etait pas simplement comme l’air qu’on respire, une tranparence absolument insensible. Ensuite, qu’ele 
avait ses lois propres, qu’il avait ses corridors, ses chemains de facilité, ses lignes, ses peintes, ses cotes, ses 
aspirités... Bref, qu’il avait une fisionomie et qu’il formait une paysage où l’on pouvait se pormener et 
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Para chegar a descobrir o prazer possível da escrita, foi necessário que eu fosse estrangeiro. 

(...) Nessa impossibilidade em que eu me encontrava de utilizar minha própria linguagem, 

eu percebi, a princípio, que esta possuía uma espessura, uma consistência que não é 

simplesmente como o ar que respiramos – uma transparência absolutamente insensível. Em 

seguida, que ela possuía suas leis próprias, que ela possuía seus corredores, seus caminhos 

de facilitação, suas linhas, seus coloridos, suas facetas, suas aspirações... Em resumo, que 

ela possuía uma fisionomia e que ela formava uma paisagem onde era possível passear e 

descobrir em volta das palavras e em volta das frases, bruscamente, pontos de vista que não 

eram reconhecidos de antemão. Nessa Suécia onde eu devia falar uma linguagem que me 

era estrangeira, eu compreendi que a minha linguagem, com sua fisionomia subitamente 

particular, eu poderia habitá-la como sendo o lugar mais secreto, mas mais seguro de minha 

residência neste lugar sem lugar que constitui o país estrangeiro no qual nós nos 

encontramos. Finalmente, o solo pátrio, o único solo sobre o qual podemos andar, a única 

casa onde podemos parar e nos abrigar é a linguagem. 

 

Esta vivência da linguagem como modo de habitar o mundo aproxima-se da 

acepção apontada por Heidegger (1991, 2001) na poesia de Holderlin: o homem habita o 

mundo poeticamente porque é na poiesis63, da linguagem em suas contexturas, lacunas e 

mistérios que tomamos uma abertura privilegiada para compreender o mundo. Assim, 

habitamos a linguagem como habitamos o mundo. Buscamos pela linguagem compreender 

o solo estrangeiro dos diferentes contextos sociais, com sua cultura, seus signos e 

significados, suas perspectivas instituídas, sua trajetória e sua história, e neste contato a 

cartografia clínica começa a se realizar. O recurso ao registro escrito permite capturar o 

vivido na palavra, designando o acontecer em sua temporalidade. Tal registro do vivido 

permite o distanciamento da experiência, abrindo novas possibilidades de contemplá-la, 

criando um “ângulo favorável” (Benjamin, 1989a) pelo qual o cotidiano se distancia e seus 

desenhos e recortes podem aparecer.  Se um pintor pinta as cores que se pintaram nele 

                                                                                                                                                     
découvrir au detour des mots, autour des phrases brusquement des points de vue qui n’était pas recepé 
auparavant. Dans cette Suede où je devais parler une langage qui m’était étrangère j’ai compris que mon 
langage avec sa fisionomie soudain particulier je pouvait l’habiter comme étant le lieu le plus secret, mais le 
plus sure de ma résidence dans ce lieu sans lieu qui constistitue le pays étranger dans lequel on se trouve. 
Finalement, le soil patrirelle, le seule siol sur lequel on puisse marcher, la seule maison où l’on pouisse 
s’arreter et s’abriter c’est bien le langage.” 
63 Em sua acepção grega, o termo poiesis designa não apenas a composição de versos, mas a ação e criação 
sobre o mundo.  Neste sentido, a linguagem é o pano de fundo sobre o qual se abre o mundo percebido.  
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(Merleau-Ponty, 1975), um clinico registra as experiências que se registraram nele. Neste 

sentido, abordar o modo próprio como cada um foi marcado pela trajetória no campo é 

registrar o próprio movimento de ser marcado pelo vivido, é clarear a posição tomada para 

explicar a partir dela que paisagem foi possível vislumbrar. A descrição da experiência 

consistiu em uma das primeiras metodologias de investigação na Psicologia (Figueiredo, 

2004) e, embora fosse abandonada por ter questionada sua “cientificidade”, é retomada na 

forma de depoimentos e diversos tipos de relatos utilizados na pesquisa e na clínica 

psicológica, apontando para a especificidade do relato sobre o vivido, que não pode ser 

alcançado senão pela palavra. O registro das impressões e falas nos diários de bordo e 

supervisões anotadas e transcritas são também diálogos: os diários de bordo são 

comentados pelos supervisores, permitindo a abertura para novos aspectos da experiência e 

as próprias supervisões são diálogos e reflexões sobre a experiência. 

O diário de bordo é uma narrativa sobre a experiência que, por implicar a referência 

a aspectos – impressões, percepções, sensações – que nem sempre podem ser designados de 

modo preciso, pois não referem à objetidade do mundo de coisas, mas à significância das 

atividades de pensar e julgar. Assim, carecem de um esforço de elaboração po-ético, em sua 

dupla acepção de designação do sentido pela palavra – poiesis – e de construção de 

referenciais – pró-ethos. Assim, a elaboração pó-ética, consiste em encontrar e criar 

maneiras de nomeação, simbolização e alegoria que sejam capazes de designar o vivido, 

deixando aflorar o mundo de coisas nele presente e suas múltiplas possibilidades de 

sentido, mas também que deixem uma abertura para novas significações possíveis.  

Segundo Aun (2005), diários de bordo 

 
 não são apenas possibilidade de restituição da historicidade de uma pesquisa; são, também, 

o narrar a biografia da experiência de um profissional, na perspectiva de quem comunica 

como ocorreu o revelar-se do outro a esse profissional/pesquisador. Embora única, sua 

biografia contempla as diversas outras que a ela se entrelaçaram. É desse modo que tal 

forma de registro transpassa um simples relatório descritivo; diz da experiência vivida de 

cada um. (p. 19). 

 
Deste modo, uma supervisora reflete, em seu diário de bordo, sobre os diários 

recebidos de sua equipe: 
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Tentar dizer o indisível, isto são os diários de bordo. Abarcar, rememorar, transitar pela experiência 

que é sempre inabarcável, irrepetível, uma malha, uma trama de fios e buracos que às vezes parece 

até mesmo intransitável. Às vezes, diários são mapas. Às vezes, são labirintos. (Trecho de meu diário 

entre os diários dos alunos do projeto da Delegacia Civil, 25/04/07) 

 
Os registros realizados pelo clínico configuram-se também como modos de 

reaproximação e elaboração da experiência vivida. A cartografia, assim, não apenas 

articula-se à pesquisa, na forma da elaboração de um conhecimento sobre o território e 

sobre a própria intervenção do clínico no território, e à intervenção, sob o aspecto da 

abertura de espaços para a circulação da palavra e para a criação de novas ações no 

território, mas vincula-se também à aprendizagem, na possibilidade de reconhecimento, 

elaboração e narrativa do próprio olhar, atitude e ação clínicas. Constitui, assim, um modo 

clínico de apreender e re-conhecer a clínica. Neste sentido, o recurso à cartografia acaba se 

revelando um meio diferenciado de constituição da aprendizagem e um recurso para o 

ensino em Psicologia (Braga, 2005). 

 

Cartografia e pesquisa sobre a prática: teorizar e publicizar a ação clínica 

 

É no registro escrito da narrativa de uma pesquisa que a cartografia se completa. Por 

um lado, a preparação, a orientação e organização do material registrado pode aglutinar e 

dispor a experiência de um certo ângulo, permitindo aprofundar uma faceta da práxis 

passível de reflexão. Neste processo, participa a equipe de trabalho como um todo, 

permitindo desvelar os modos de compreensão da práxis, lacunas e divergências que podem 

ser explicitadas e discutidas na reelaboração de um percurso cartográfico mais longo.   

A publicação das experiências é, desta maneira, um registro da elaboração dos 

contornos de o real adquiriu, em suas possibilidades de ser compreendido. Por meio da 

narrativa pública da prática, constitui-se sua interpretação, na qual a compreensão sobre a 

práxis, sobre as experiências humanas, sobre o universo vivido “se torna ela mesma e não 

outra coisa” e se podem “elaborar as possibilidades projetadas pela compreensão” 

(Heidegger, 1988, p. 204). Se expressa assim a versão, o modo como a experiência se me 

apresenta, possibilitando constituir com ela um mundo compartilhado. A linguagem a partir 

da qual a práxis é referenciada explicita, nos sinais com os quais designa a experiência, o 
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modo como as relações clínicas se constituem e constituem o mundo no qual se 

desenrolam. No registro publicado da narrativa clínica e das cenas vividas no real, a 

conceitualização pode se fazer a partir de sua pertinência ao vivido, tendo a função de 

apontar o sentido da trama de significância cartografada, demonstrando-a, comunicando-a e 

tornando-a passível de ser revisitada. Transmitir a outros, que compartilham experiências 

com momentos de pertinência e distanciamento em relação à realidade cartografada, 

permite ainda desvelar para novas conjunções, disjunções e significações possíveis.    

Além disso, possibilidade de discussão junto a outros grupos, que realizam 

diferentes formas de práticas psicológicas em contextos sociais permite abrir um campo de 

discussão no diálogo com outros, enriquecendo as compreensões possíveis e permitindo um 

olhar crítico sobre o trabalho e sua teorização. O espaço de comunicação da pesquisa 

permite, assim, ressignificar o próprio ato de compreender a experiência no território, a 

partir do confronto com as posições de outros, já que, tal como aponta Critelli (1996), 

Há uma simultaneidade entre o desvelamento/revelação de algo e de nós mesmos 

como compreensores. Cada vez que algo é trazido à luz (compreendido) por alguém, este 

alguém (...) nasce/vem-a-ser junto com o que através dele veio ao mundo (Critelli, 1996, 

p.79). 

 
Deste modo, o registro possibilita acompanhar o desvelamento e a revelação 

(Critelli, 1996) no jogo dialético da linguagem ocorrido nestas práticas, possibilitando uma 

retomada do sentido daquilo que é expresso pela reelaboração compreensiva permitida pela 

retomada das falas. Permite, deste modo, acompanhar o movimento de rompimentos e 

cesuras próprios da apresentação fenomênica das questões humanas (Critelli, 1996) Por 

outro lado, a publicação e comunicação é um momento de testemunho e aparição, pelo qual 

o desvelamento de um percurso e de uma práxis pode constituir um modo de articular a 

realidade humana. Deste modo, a comunicação e publicização da narrativa construída pela 

cartografia pode compor a construção de uma experiência e de uma realidade 

compartilhada (Arendt, 2001). 
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Psicologia e Fenomenologia: uma possível articulação 
 

 
SUPERVISORA AP: E que agente precisa ter esse cuidado, dos nomes, de 
discutir a relação do trabalho com a teoria, com a fenomenologia, com a 
instituição... Que é importante. 
SUPERVISORA DP: E talvez às vezes a gente fique numa questão muito de se 
interrogar da relação da prática com a fenomenologia, com a psicologia... 
SUPERVISOR HU2: Talvez a gente precise dar mais nome às coisas, assim, por 
isso eu tenho uma ideia de a gente fazer umas discussões teóricas... 
SUPERVISORA APP: Mas isso só tem sentido se a prática puxar. 
SUPERVISORA AP: Mas já está puxando, Supervisora APP. 
(Supervisão de Supervisão, Cenário 2, Cena 1) 
 
SUPERVISORA APP: A gente falou dessa relação instituído-instituinte e da 
fenomenologia existencial. Porque a psicologia existencial, na verdade, não 
existe. Nós temos é uma psicologia com uma orientação na fenomenologia 
existencial. 
SUPERVISORA AP: Então o nome do laboratório está errado. 
SUPERVISOR AI: Por quê? 
SUPERVISORA AP: Porque é Laboratório de Estudos e Prática em Psicologia 
Fenomenológica e Existencial e vocês estão falando que psicologia existencial 
não existe.  
SUPERVISORA APP: É verdade, mas como ficaria? Bom, mas de qualquer jeito 
a gente tem que mudar esse nome.  
SUPERVISOR HU2: Tem que mostrar os dois lados, da fenomenologia e da 
prática psicológica também. 
SUPERVISORA DP: Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e 
Prática em Psicologia.  
(Supervisão de Supervisão, Cenário 4, Cena 2) 

 
 

O século XIX assistiu à sistematização das ciências em diferentes disciplinas 

inspiradas no modelo da física Newtoniana64, que alcançara grande sucesso no século 

XVIII. A partir de então, o desenvolvimento científico assumiria um direcionamento 

marcado pela divisão entre ciências naturais e humanas e procuraria a elaboração de leis 

universais para a explicação do real. Neste contexto, a Psicologia encontrou, desde o início 

um lugar pouco definido, já que seu objeto de estudo situava-se primeiramente na 

articulação entre humano e biológico e, em segundo lugar, na ambigüidade entre a 

                                                 
64 Isaac Newton (1647-1727), físico inglês, aplicando o pensamento matemático cartesiano ao estudo 
experimental dos fenômenos naturais, formulou as leis universais de funcionamento do mundo natural da 
mecânica clássica, conseguindo com elas explicar um grande número de fenômenos. Desta forma, Newton 
superou, no campo da física, o dualismo filosófico entre o idealismo de René Descartes (1596-1650) e o 
empirismo de Francis Bacon (156101626). Embora muitos outros cientistas buscassem a fundamentação de 
suas áreas de estudo com a mesma articulação entre a experimentação e o pensamento matemático, as ciências 
humanas em geral, sempre que levadas a estabelecer leis universais, se defrontavam com o contra-senso que 
representa tentar matematizar a experiência humana.   
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dimensão singular e única da experiência de cada sujeito e a dimensão plural e 

universalizável da intersubjetividade.  

Um dos principais exemplos do espaço pouco claro da Psicologia no século XIX é 

ilustrado em Auguste Comte (1789-1857), que a princípio não admitia a Psicologia como 

ciência e, posteriormente, passou a compreendê-la como parte da biologia, sendo “fundada 

na biologia e inspirada na sociologia”. Todavia, seria mais correto expressar a visão de 

Comte como fundada na biologia ou inspirada na sociologia, já que “o que se registra já no 

final do século XIX e no decurso de todo o século XX é o desdobramento da psicologia em 

duas áreas bem delimitadas: a psicologia fisiológica e a psicologia social” (Penna 2001 p. 

61). 

Assim, o percurso histórico da ciência psicológica engendrou-se na dupla 

articulação teórico-metodológica às ciências humanas e às ciências da natureza, tanto no 

desenvolvimento das condições sócio-culturais para a problematização científica da 

subjetividade privatizada (Figueiredo, 1995, Barreto, 2006), quanto no questionamento 

filosófico e epistemológico concernente à legitimação de seu objeto de estudo e seus meios 

de conhecimento. O século XIX ainda não estancara as divisões disciplinares e a transição 

de informações entre Medicina, Filosofia e Psicologia comportou a constituição de um 

campo psicológico que era, ao mesmo tempo, constituído por diversas vertentes, e tendente 

a dividir a experiência humana entre biológica e social ou, quando buscava integrá-la, a 

formular leis universalmente válidas sem consideração com o sujeito singular65.  

A elaboração de concepções que buscavam compreender o psíquico de modo 

diferente do que eram propostas pela medicina e pelo modelo de ciência natural tradicional, 

inspirado em Bacon66 e Descartes67 e sacramentado por Newton, bem como da investigação 

                                                 
65 Um exemplo disto é a Teoria da Sedução de Freud, elaborada a partir do atendimento do caso Emma. Neste 
caso, Freud investiga as causas dos sintomas de Emma, chegando a um episódio de abuso sexual na infância. 
Assim, conclui que a causa das histerias "[...] uma experiência precoce de relações sexuais com irritação 
efetiva das partes genitais, resultante de um abuso sexual praticado por outra pessoa [...]" (Freud 1896a/1978-
85, p. 151). Todavia, Freud posteriormente atende casos de histeria em que não houve abuso sexual e, ao 
perceber a impossibilidade de universalizar a teoria da sedução, simplesmente a abandona, elaborando, 
posteriormente, as duas tópicas do inconsciente. Assim, frente ao imperativo de formular leis universais, a 
validade legítima daquela teoria para Emma, ou seja, para a experiência de um sujeito particular, não poderia 
ser considerada. A clínica deixa, então, de atuar como a teorização de cada experiência para pretender-se à 
formulação de leis universais sobre uma experiência exemplar. 
66 O político e filósofo Francis Bacon (1561-1626) preconizou a experimentação científica e a dominação da 
natureza pela ciência. Para ele, os homens não deveriam estar “preocupados, não com a vitória sobre os 
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psicológica de cunho exclusivamente filosófico, ocorreu em diversos cenários da Europa do 

final do século XIX. É neste período que Freud inicia suas investigações na saúde mental, 

publicando em 1893, em conjunto com Breuer, o texto “Sobre o mecanismo psíquico dos 

fenômenos histéricos: comunicação preliminar”, que irá abrir caminho para “Estudos sobre 

a histeria”, de 1895 e para a fundação da psicanálise, e é também nesta época que Wundt 

inaugura o primeiro laboratório de Psicologia em Liepzig, em 1879.  

Sigmund Freud elabora suas teorias a partir da prática psiquiátrica, porém alia a ela 

uma escuta clínica como método de investigação, delineada na associação livre, no intuito 

de constituir uma formulação teórica calcada na história individual do paciente, que ele 

busca universalizar para a experiência humana em geral, por exemplo, na instituição do 

complexo de Édipo como eixo de formação da personalidade. Por um lado, esta concepção 

representa uma ruptura com o modelo natural de ciência, tanto no nível metodológico, por 

meio da investigação clínica de um sentido construído para a experiência, quanto no nível 

teórico, pela importância atribuída a um corpo representado.  

Por outro lado, Freud busca estabelecer o reconhecimento das teorias que inaugura 

enquanto campo de conhecimento, forjando as bases para a formação da psicanálise 

enquanto instituição e campo de saber. Neste sentido, o elemento estrutural, que substantiva 

a experiência e a considera ao modo das ciências naturais, permanece como constituinte da 

personalidade em muitos momentos da obra freudiana, como condição de universalização e 

consequentemente, de legitimação do saber psicanalítico recém constituído. 

Todavia, é no ambiente acadêmico da Alemanha do final do século XIX, que os 

entrelaçamentos entre Medicina, Filosofia e Psicologia enquanto áreas do conhecimento 

criarão condições propícias para a instituição da Psicologia como ciência. Aliás, a 

                                                                                                                                                     
adversários, por meio de argumentos, mas na vitória sobre a natureza pela ação” (Bacon, 1999/1620, p.30), ou 
seja, os homens deveriam se voltar para a experimentação metódica para a dominação da natureza, e não com 
debates filosóficos e metafísicos. 
67 O filósofo e matemático Rennée Descartes (1596-1650), a partir da dúvida cartesiana, afirma que a única 
certeza para o conhecimento é a representação na consciência, sendo que as percepções concretas são 
dubitáveis e o real em si mesmo é inacessível. Com isso, separa corpo e representação na consciência, 
valorizando apenas esta última, já que “Deus criara uma alma racional e a juntara a esse corpo” (1989, p.62). 
Em seu discurso do método, Descartes propõe o método científico de separação dos elementos do real em 
“tantas parcelas quanto forem possíveis”, que deveriam ser resolvidas em si mesmas e unidas em ordem 
crescente de complexidade para formar a totalidade da realidade. Descartes demonstra a pertinência deste 
método através de equações matemáticas, com as quais resolve problemas de geometria. Este princípio 
cartesiano é um dos pilares da divisão da ciência em disciplinas. 
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importância da Alemanha neste processo não deve ser desconsiderada. Como afirma 

Hearnshaw68 (1987) sobre o desenvolvimento da psicologia científica, 

Este nascimento na Alemanha não foi acidental. A psicologia científica é um 

produto da universidade moderna que, com sua dupla ênfase no ensino e na pesquisa, foi 

primeiramente estabelecida na Alemanha. Conforme observou, um século atrás, o 

historiador James Bryce ‘não existe nenhum povo que tenha dado tantas ideias e tanto suor 

para o desenvolvimento do sistema universitário como os alemães têm feito - em nenhum 

outro setor da vida nacional eles se dedicaram tanto’. Como resultado da fragmentação da 

nação alemã em numerosos reinos, ducados, bispados e cidades autônomas, bem como da 

falta de um governo central efetivo antes de 1870, havia muito mais universidades na 

Alemanha do que em qualquer outro país europeu. (1987, p.128). 

 
No panorama alemão, a universidade, tendo-lhe atribuída a tarefa de abranger todo o 

conhecimento, assumiu a importância cultural conferida, na época, em outros países, ao 

Estado ou à Igreja. Vinculado à ideia de conhecimento universal, estabeleceu-se o princípio 

de autonomia (“Lehrfreiheit”)  de pesquisa e ensino, bem como a autonomia dos estudantes 

para escolher os temas de estudo e os professores de seu interesse. Assim, formava-se um 

cenário de interlocução disciplinar nos estudos em Psicologia, no qual se podem antever 

muitas das questões e dos embates teóricos, metodológicos e epistemológicos que se 

desenvolveram posteriormente na história desta ciência. Questões como a quantificação das 

sensações, a associação ou dissociação dos processos de significação na percepção, a 

presença ou ausência do inconsciente, transitavam do campo fértil da filosofia alemã para a 

experimentação e a constituição de metodologias de pesquisa nos laboratórios. 

É nesse cenário de confluência de idéias que as críticas à visão Comteana se iniciam 

com William James, Henri Bergson, Franz Brentano69, Herman Ebbingaus, e Wilhelm 

                                                 
68 O texto de Hearnshaw não está traduzido para o português. Utilizo-me aqui de trecho traduzido pela equipe 
do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que colaboram Luis Rafael 
Ribeiro e Elisângela Zaniol com Revisão e edição de W. B. Gomes, referenciando o livro original em inglês 
nas referências bibliográficas.   
69 Para ilustrar a inter-relação entre psicologia, filosofia e medicina da época, cabe informar que com o 
filósofo Franz Brentano, estudaram tanto o médico Sigmund Freud, que fundaria a psicanálise após romper 
com o paradigma médico tradicional, quanto o filósofo e matemático Edmund Husserl, que fundaria a 
fenomenologia como abordagem filosófica, buscando uma nova compreensão do saber científico, e cujos 
seguidores se articulariam à psicologia de diversos modos. A posição de Brentano, para o qual a percepção é 
carregada de intencionalidade, não apenas influenciou a psicanálise como também a fenomenologia 
husserliana, que por sua vez voltaria a influenciar a psicologia em teorias como a Gestalt e a Daseinsanalyse. 
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Dilthey, entre outros, que buscam caracterizar os processos vividos em sua relação com a 

consciência (Penna, 2001). Estas críticas, situadas principalmente no campo da filosofia, 

são oriundas do dilema filosófico vivido na época com relação ao conhecimento, entre as 

posições opostas do empirismo e do idealismo/psicologismo. Para os filósofos 

psicologistas, como Franz Brentano, todas as ciências necessitariam da psicologia como 

base, pois seria a partir do conhecimento da condição humana que se tornaria possível 

atestar a veracidade de todo saber. Para os empiristas, o conhecimento seria adquirido na 

objetividade das coisas, devendo-se para isso suprimir a subjetividade da investigação 

científica.  

A articulação entre filosifia e ciência empírica implicou o recurso direto de uma 

epistemologia filosófica, na qual a pesquisa se articula a um posicionamento metafísico 

frente a questões como o homem e a experiência70. Assim, podemos observar que no cerne 

deste dilema encontra-se a separação epistemológica entre sujeito do conhecimento e objeto 

a ser conhecido, levando ao problema de situar o conhecimento em algum dos pontos desta 

relação. É no tocante a esta cisão, que Kant, ainda no século XVIII, buscou elaborar uma 

filosofia que compreendia o conhecimento como repousando não no sujeito ou no objeto, 

mas na apreensão do objeto pelo sujeito, procurando estabelecer uma relação entre ambos71. 

Assim, o ambiente acadêmico da segunda metade do século XIX estava povoado por três 

propostas para a compreensão da questão do conhecimento, tema que ganhara excepcional 

importância com o desenvolvimento das ciências: o empirismo, o psicologismo e o 

neokantismo.  
                                                                                                                                                     
A questão da intencionalidade da consciência discutida por Brentano esteve ainda presente nos trabalhos de 
Ebbinghaus, cujos experimentos sobre a memória já consideravam a percepção enquanto conjunto organizado 
por elementos significativos, que depois seria desenvolvida pela psicologia da Gestalt.  
70 Tome-se como exemplo desta influência das posições filosóficas na pesquisa a ligação entre E. H. Weber e 
R. H. Lotze. Weber conduziu, em Liepzig, investigações pioneiras sobre o tato sensível, publicadas em 1846 e 
empregou pela primeira vez o método das “diferenças apenas perceptíveis”, que pode ser considerado como o 
início da psicofísica e do acesso quantitativo à psicologia. Entre os alunos de Weber, em Leipzig, estava R. H. 
Lotze, formado em medicina, mas com uma inclinação à filosofia, que reuniu as correntes fisiológicas e 
filosóficas em suas publicações, constituindo uma nova interpretação da teoria platônica que influenciou, 
posteriormente, Edmund Husserl no desenvolvimento da fenomenologia (Dastur, 2004). Interessaram a 
Husserl, em especial, a interpretação de Platão vinculada à noção do fluxo experiencial de Heráclito, segundo 
a qual o mundo das ideias platônico não seria composto de conceitos estáticos, mas que as ideias consistiriam 
em relações de significado forjadas no fluxo da linguagem. 
71 Esta discussão se inicia, na verdade, com os diferentes posicionamentos de Bacon e Descartes acerca do 
conhecimento, que originaram as posições empirista e idealista. No empirismo de Bacon, refletido 
posteriormente no experimentalismo científico, o conhecimento estaria presente nas leis imutáveis da natureza 
e acessível através de elementos apropriados. No idealismo cartesiano, presente no pensamento matemático, o 
mundo seria acessível pelo uso da razão no interior da consciência.  



 291 

Não é por acaso que a Psicologia figura, nesta discussão filosófica e epistemológica, 

como a única ciência a partir da qual alguém, neste caso os psicologistas, pretenda fundar 

todas as outras. Ela expressa exatamente a natureza do dilema em questão, que poderia ser 

explicitada nas seguintes palavras: desde o momento em que Galileu e Copérnico72 

demonstraram, com o heliocentrismo, que nossas percepções e sentidos são parciais e 

podem estar enganados, como situamos a experiência humana para voltar a conferir 

legitimidade ao conhecimento? Ora, como a experiência humana é exatamente o objeto de 

estudo da Psicologia, tanto no campo filosófico quanto no campo dos estudos psicológicos 

que se desenvolviam, ela frequentemente tendeu ou a ser suprimida ou a centralizar 

investigações que procuravam torná-la absolutamente universalizável e elucidada.  

É este tipo de cisão que alguns filósofos da época empreenderam solucionar. 

Brentano, embora recaia no psicologismo ao ressaltar o papel da consciência na concepção 

dos objetos intencionais, buscou articular a vivência da consciência e o mundo concreto na 

construção do conhecimento. Assim, Brentano buscou, com sua noção de objeto 

intencional, relativizar as possibilidades de conhecimento: se o objeto é objeto para uma 

consciência, as coisas não podem ser compreendidas sem desconsiderar a subjetividade 

humana. W. Dilthey, em sua análise do problema, estabelece uma distinção entre as 

investigações da natureza, passíveis de explicação causal, e as investigações da experiência, 

passíveis de compreensão. Assim, enquanto as ciências naturais seriam capazes de explicar 

os fenômenos naturais, as ciências humanas buscariam compreender os fenômenos 

humanos. Como a característica essencial da compreensão é que, ao contrário da explicação 

causal universal, ela é sempre uma interpretação e não pode abarcar o fenômeno como um 

todo, não faria sentido buscar explicações universais em ciências humanas. Neste aspecto, 

cabe a observação de Goto (2008) de que tanto Dilthey como Brentano distinguiam uma 

psicologia explicativa, fundamentada nas ciências da natureza e uma psicologia descritiva, 

voltada para a compreensão da vida psíquica, na qual incide um dos germes da 

fenomenologia descritiva posteriormente proposta por Husserl, a qual abordarei adiante.  

                                                 
72 Nicoulau Copérnico (1473-1543) desenvolveu a teoria heliocêntrica em contraposição à teoria geocêntrica 
até então dominante e Galileu (1564-1642) a comprovou quando, ao aperfeiçoar o telescópio e apontá-lo para 
o céu, não apenas refutou definitivamente a teoria geocêntrica como também comprovou que nossa percepção 
a olho nu era definitivamente passível de engano, o que se tornou um importante problema epistemológico e 
filosófico para as ciências dos séculos seguintes. 
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Nas concepções filosóficas sobre a consciência e o conhecimento como as destes 

autores, se engendraram possibilidades de estudo científico do homem que buscaram 

integrar aspectos biológicos e sociais. Assim, nos laboratórios das universidades alemãs, 

muitos pesquisadores buscavam integrar o método experimental, pela via da fisiologia, ao 

debate das questões filosóficas acerca da natureza humana, dos processos do conhecimento 

e do status da alma e da matéria. Conforme afirma Hernashaw (1987), 

 
a psicologia científica foi a união resultante da antiga psicologia filosófica com o 

novo espírito experimental das ciências naturais, em particular da fisiologia experimental. 

(...) Uma corrente de obras filosóficas centradas na psicologia, a maior parte delas hoje 

esquecida, emergiu das universidades alemãs entre 1830 e 1860. (p. 130) 

 
Pode-se observar esta articulação entre fisiologia e filosofia no trabalho 

desenvolvido por todos os pesquisadores proeminentes em Psicologia na época, como 

Fechner, Helmholtz, Weber e Wundt. Ebbingaus, por exemplo, procura se afastar da 

dicotomia biologia-sociologia por meio de um método descritivo de sílabas sem sentido 

para o estudo da memória, sendo precursor dos estudos da Psicologia da Gestalt, originados 

posteriormente a partir do método fenomenológico de Husserl. 

Wundt, médico, filósofo e professor de filosofia da Universidade de Leipzing, ao 

criar nela o primeiro Laboratório de Psicologia, em 1879, formula em suas pesquisas uma 

compreensão do conhecimento e uma metafísica filosófica (Jacó-Vilela & Ferreira, 2007). 

Na mesma época ocorriam tentativas, por neurologistas e psiquiatras, de novas 

compreensões para a experiência da loucura que contemplassem possíveis significados e 

sentidos para além do corpo orgânico, fomentando o campo tanto para o mencionado 

nascimento da Psicanálise na década de 1890, como para desenvolvimento da psiquiatria de 

orientação fenomenológica a partir da década de 1900. 

Na obra de Wundt, a Psicologia nasce comportando tanto a perspectiva positivista e 

biologizante quanto um olhar no qual é passível a articulação entre sujeito e contexto social 

(Jacó-Vilela & Ferreira, 2007). Considerando o homem como uma unidade psicofísica, os 

estudos de Wundt estavam longe do associacionismo biologista apregoado então, como 

colocam alguns autores, como Patto (1987). Para Wundt, os processos básicos (a 

percepção, a sensação, a aprendizagem e a memória) deveriam ser estudados por métodos 
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experimentais, mas os conteúdos da consciência, numa constante articulação dinâmica 

caracterizada pelo fenômeno da fusão, promoviam processos e não estruturas, não sendo, 

portanto, substantiváveis. São estes processos que poderiam ser investigados pela 

Psicologia e, como implicavam numa síntese criativa, jamais poderiam ser considerados 

como mera somatória dos conteúdos da consciência.  

Por isso, na Psicologia dos Povos, voltada aos aspectos psicossociais, ou seja, ao 

homem em suas relações com outros homens, o estudo seria realizado por meios indiretos, 

através de fenômenos como a religião, os costumes, a língua, etc., já que neles os processos 

da consciência se materializariam em “objetos psíquicos”. Embora Wundt criticasse o 

introspeccionismo, ele não rejeitava o relato da experiência, mas colhia relatos e registros, 

considerando-os numa perspectiva de interlocução e não de descrição de uma realidade 

interna pura. Assim, seus recursos para o estudo da Psicologia dos Povos aproximavam-se 

da etnografia, havendo uma articulação entre a Psicologia dos Povos e a antropologia 

enquanto ciência da cultura.  

É buscando englobar a condição humana em sua totalidade que Wundt considera 

que a Psicologia é uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a experiência imediata. 

Desse modo, para ele “a questão do sujeito em psicologia é toda a multiplicidade de 

conteúdo qualitativo existente na nossa experiência”.  Portanto, o método essencial de toda 

psicologia deve ser “unmittelbaren subjectiven Wahrnehmung der Bewusstseinsvorgänge 

oder Selbstbeobachtung” (percepção subjetiva imediata no processo de consciência ou 

introspecção). O conceito de experiência se refere a um todo unitário e coerente, que pode 

ser elaborado a partir de duas perspectivas distintas e complementares – seu conteúdo 

objetivo é a experiência mediada e seu conteúdo subjetivo é a experiência imediata. No 

estudo da experiência mediada, a ênfase recai sobre os objetos da experiência (mundo 

externo), pensados independentemente do sujeito da experiência, enquanto no segundo caso 

investiga-se o próprio sujeito da experiência (mundo interno) e sua relação com os 

conteúdos da experiência. Com essa definição, Wundt ataca o conceito de Psicologia como 

estudo da alma ou mente, pois esta se apoia ou no espiritualismo psicologista ou no 

materialismo empirista, hipóteses metafísicas que extrapolam a experiência possível, e 

busca construir uma psicologia independente de teorias metafísicas, que se atém à 
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experiência psicológica propriamente dita, vista como um conjunto de processos 

interligados. 

Nesta perspectiva, não há uma diferença essencial entre mundo interno e mundo 

externo, uma vez que a experiência é um todo organizado que abrange ambos, mas apenas 

uma diferença na maneira de abordá-los. A divisão metodológica entre o laboratório e a 

pesquisa de campo, que era considerada por Wundt como possuindo apenas uma 

necessidade didática que não deveria comprometer a profunda articulação entre aspectos 

biológicos, psíquicos e sociais, pode ser compreendida como expressão da dificuldade que 

representava – e ainda representa – a compreensão da experiência em sua dupla articulação 

entre biologia e significação. Esta cisão acaba por se reproduzir não apenas no 

desenvolvimento de seus próprios estudos, mas também no processo histórico de 

desenvolvimento da Psicologia como ciência. É exatamente devido ao recurso a essa 

divisão metodológica que Wundt não conseguirá articular no mesmo campo as duas facetas 

– biológica e social – de seu projeto de Psicologia Científica.  

Devido à busca por conferir à Psicologia um estatuto científico, o aspecto 

universalizante e biologizante, mais próximo às ciências naturais, desenvolveu-se de modo 

hegemônico na ciência Psicológica ao longo dos séculos XIX e XX. A maioria dos 

seguidores de Wundt, como Titchener, os autores da Psicologia Funcional e do 

Behaviorismo se situam nesta dimensão. A ascensão da faceta experimental entre os 

seguidores de Wundt teve origem não apenas nas dificuldades de articulação entre os dois 

aspectos de sua obra, como também nas aproximações entre o pensamento de sua 

psicologia fisiológica e o pragmatismo americano, cuja perspectiva epistêmica esteve 

presente no trabalho de alguns de seus mais proeminentes seguidores dos Estados Unidos. 

O contexto universitário americano, que se desenvolveu principalmente a partir do início do 

século XX com ênfase nas ciências naturais, consistiu num terreno fértil para este 

direcionamento. Conforme Hearnshaw, 

 
Antes da inauguração da Universidade de Johns Hopkins, em 1876, nenhum estudo 

ou pesquisa significativa, que seguisse o padrão alemão, fazia parte do modelo de educação 

americana. Durante a breve liderança de Stanley Hall, que foi nomeado para o corpo 

docente em 1881, Johns Hopkins logo se tornou a pioneira no desenvolvimento da 

psicologia americana. (...) O ambiente necessário para o crescimento de uma psicologia 
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científica espalhou-se de sua terra natal, a Alemanha, para o outro lado do Atlântico, 

acarretando importantes consequências. (p.132) 

 
Além disso,  

 
o desenvolvimento da Psicologia em solo americano constituiu-se de modo 

interligado à importância histórica que a experimentação encontrou para a constituição das 

universidades americanas, principalmente em Columbia, Harvard e Yale, que se tornaram 

as primeiras universidades de valor científico significativo nos EUA. (p.132) 

 
É neste contexto que se pode compreender o relato de Jacó-Vilela e Ferreira (2007), 

segundo o qual  

 
As hesitações e a ambivalência de Wundt, sem dúvida, pesaram contra a extensa 

aceitação da sua psicologia, e enfraqueceram seu poder sobre seus alunos, já que suas 

hesitações eram um reconhecimento de problemas filosóficos subjacentes profundamente 

envolvidos no estudo da mente − problemas que permanecem até hoje e que ainda dão 

origem a “modelos humanos” conflitantes. Muitos poucos dos alunos de Wundt, no entanto, 

estavam preocupados com essas questões e, principalmente para os seus alunos americanos, 

o que interessava era o lado experimental e da ciência natural de Wundt. Quando eles 

voltaram para a América, encontravam-se influenciados por Wundt para fundarem 

laboratórios, mas os tópicos por eles pesquisados, os métodos por eles utilizados e a 

doutrina que eles vieram a se apoderar divergiam das de Wundt, e eles rapidamente 

passaram a ignorar as restrições feitas por Wundt a respeito da experimentação.  (p. 102) 

 
A questão da articulação entre a dimensão biológica e a dimensão propriamente 

humana da experiência marca a Psicologia de Wundt tanto quanto o pensamento de 

Husserl, também aluno de Wundt em Liepzig. Além disso, ambos mantêm um interesse 

pelo estudo da experiência tal qual se apresenta à consciência, bem como uma preocupação 

de compreendê-la enquanto permeada por um fluxo, não sendo estruturada como um 

objeto. Embora tenham como pano de fundo o próprio desenvolvimento científico da 

época, no qual ainda não havia uma divisão clara dos diversos campos do saber em 

disciplinas científicas, ambas procuram marcar uma posição epistemológica segundo a qual 

há uma indissociabilidade entre subjetividade e conhecimento, bem como entre 
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subjetividade e mundo externo, que pode ser contraposta à divisão estrita entre sujeito e 

objeto.  

Porém, Wundt entende que a investigação psicológica se situaria não apenas como 

ciência de base a toda filosofia, como também a todo o conhecimento humano, 

considerando-se que o conhecimento é também um processo psíquico. Para Wundt, os 

resultados da psicologia contribuiriam para a investigação dos domínios filosóficos 

fundamentais da teoria do conhecimento e da ética – preparatória para a filosofia, guiando a 

construção de um sistema filosófico. Husserl, ao contrário, recoloca a filosofia, através dos 

estudos fenomenológicos, como eixo a partir do qual os problemas científicos poderiam ser 

pensados, inclusive na Psicologia. Assim, é a trajetória oposta, ou seja, a transição do 

campo da filosofia para o campo da psicologia, que Husserl percorre, considerando que a 

fenomenologia fundamenta a possibilidade de uma nova psicologia.  

Husserl inicia sua investigação fenomenológica enfrentando, no campo da filosofia, 

o problema da articulação entre sujeito e objeto do conhecimento. Colocando-se contra o 

idealismo, contra o empirismo e contra o neokantismo, Husserl procura formular uma nova 

relação entre consciência e mundo. Enquanto para Kant o conhecimento é o processo de 

apreensão dos objetos pelo sujeito, Husserl percebia nesta solução a aproximação a um 

idealismo em que o conhecimento poderia chegar, ao fim de sua jornada de apreensão, à 

representação cartesiana no interior da consciência. Para integrar a relação entre sujeito e 

objeto, Husserl reformula o conceito de objeto intencional de Brentano, desenvolvendo a 

noção de consciência intencional, pela qual se fundará a metodologia da suspensão 

fenomenológica. Nesta acepção, o conhecimento é o movimento da consciência em direção 

às coisas, ao mesmo tempo participando de sua aparição e contaminando-as com suas 

projeções, e o método fenomenológico busca explicitar esta relação para melhor 

compreendê-la, suspendendo os juízos já formados em relação às coisas. Conforme Husserl 

(1989), “Mostra-se, por toda parte, esta admirável correlação entre o fenômeno do 

conhecimento e o objecto de conhecimento”, a partir da qual a fenomenologia procura  

(...) elucidar o modo como se constitui no conhecimento um objeto cognoscitivo. E 

a tarefa é, agora, dentro do âmbito da evidência pura ou do dar-se em si mesmo 

(Selbstgegebenheit), rastrear todas as formas do dar-se e todas as correlações e exercer 

sobre todas elas a análise esclarecedora (p.33, grifos do autor).  
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A aparição dos fenômenos à consciência consiste, para Husserl, na própria essência 

dos fenômenos e, desta maneira, é a partir da percepção direta do mundo que qualquer 

conhecimento se faz possível. A suspensão ou redução fenomenológica é a apreensão desta 

correlação entre consciência e mundo, a partir da qual nossa contaminação nas coisas se 

torna evidente, clareando a relação sobre a qual o conhecimento do mundo se fundamenta. 

Desta maneira, Husserl resolve a questão mudando seu foco e direcionando-o à relação 

consciência-mundo. Como comenta Arendt (1993):  

 
Husserl buscou restabelecer a antiga relação entre Ser e Pensamento – relação que 

havia garantido ao homem um lar neste mundo – por intermédio de um desvio pela 

estrutura intencional da consciência. Dessa forma, a questão da realidade, completamente 

abstraída da essência das coisas, pode ser “suspensa”; tenho todo o Ser como aquilo de que 

estou consciente e como consciência sou, à maneira humana, o Ser do mundo. (A árvore 

vista, a árvore como objeto de minha consciência, não precisa ser a árvore “real”, ela é, em 

todo caso, o objeto real da minha consciência). (Arendt, 1993, p.15). 

 
É no sentido da correlação entre a consciência e as coisas que se pode compreender 

a importância da influência da fenomenologia para as ciências. A constituição de uma 

corrente de pensamento que buscava articular a intencionalidade e inabarcabilidade dos 

fenômenos humanos à possibilidade de investigação rigorosa, superando a dicotomia entre 

o empirismo e o racionalismo presente no contexto filosófico do final do século XIX, 

trouxe também novas possibilidades para a formulação de uma compreensão da experiência 

humana que considerasse tanto seu aspecto biológico quanto seu aspecto social. Para 

Arendt (1993) 

 
A fenomenologia pareceu ter resolvido esse problema, que é muito mais do que 

puramente teórico. Em sua descrição da consciência ela apreendeu com precisão essas 

coisas isoladas e arrancadas de seu contexto funcional como conteúdos de atos arbitrários 

da consciência e pareceu havê-las conectado novamente com o homem através do ‘fluxo da 

consciência’. (p. 16,17). 

 
No entanto, é no contexto histórico e social do desenvolvimento da Psicologia como 

ciência natural por Titchener, pela Psicologia Funcional e pelo Behaviorismo que Husserl 

inicia sua elaboração da fenomenologia enquanto ciência da consciência e assim posiciona-
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a como uma contrapartida da consciência empírica levada a cabo pela psicologia dos 

processos básicos de orientação naturalista. Assim, Husserl, em sua obra “A filosofia como 

ciência do rigor” de 1910-1911, que constitui um estudo crítico sobre a psicologia, comenta 

sobre seus estudos fenomenológicos: 

 
Neles, deparamos com uma ciência, cuja amplitude os contemporâneos ainda não 

imaginam, e que, apesar de ciência da consciência, não é psicologia – deparamos com a 

Fenomenologia da Consciência oposta à ciência natural da consciência. Como não há de 

tratar-se de uma equivocação causal, é de esperar de antemão que a Fenomenologia e a 

Psicologia devem estar próximas uma da outra, referindo-se ambas à consciência, embora 

de modos diversos e em “orientação” diversa, podendo dizer-se que à psicologia interessa a 

“consciência empírica”, a consciência na orientação empírica como algo de existente na 

continuidade da natureza, ao passo que à fenomenologia interessa a consciência “pura”, isto 

é, a consciência na orientação fenomenológica. Se estiver certo, resultaria daí a Psicologia 

estar mais perto da filosofia – por meio da fenomenologia – em virtude de razões essenciais, 

e o seu destino continuar intimamente ligado a ela, apesar de ser verdade que a psicologia 

não é nem pode ser filosofia, tampouco, como a ciência física. (p. 19,20; apud Penna, 2001, 

p. 12,13). 

   
  Por um lado, a separação realizada por Husserl entre a consciência empírica 

estudada pela Psicologia e a consciência pura estudada pela fenomenologia encontra suas 

bases no direcionamento do pensamento psicológico para uma abordagem fisiológica, no 

final do século XIX e no início no século XX. De fato, a ideia de que a experiência 

psicológica – memória e percepção – deveria ser analisada conforme sua relação com o 

mundo físico definido pelo olhar mecanicista (Moraes, 2006) ordenava o campo da 

Psicologia para sua apreciação como uma ciência natural. Deste mundo físico ao qual 

pertenceria a experiência perceptiva estavam excluídos aspectos de sentido, valor ou 

ordem: ele era o terreno da experiência e campo da extensão e do movimento definido por 

relações mecânicas aláveis por uma investigação experimental, pouco semelhantes à 

percepção ingênua cotidiana, pela qual a fenomenologia se interessava. Neste sentido, ao 

fomentar a possibilidade de consciência essencial à Psicologia, Husserl busca abrir – ou 

reabrir – a possibilidade do estudo da consciência e do ato de conhecer para além do 

sentido estritamente biológico, sem, no entanto, negar este aspecto da experiência. 
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A concepção da relação entre consciência e mundo em Husserl é, ao mesmo tempo, 

uma reformulação da noção de objeto, restaurado à sua concretude, e uma reformulação da 

noção de consciência, que deixa de ser compreendida como coisa substantivável, como 

depositário de experiências, memórias, conteúdos ou traços de personalidade, para ser 

entendida como um movimento em direção ao mundo e, portanto, fluxo em constante 

transformação. A compreensão da experiência humana como sendo constantemente 

ressignificada subjaz a grande parte dos estudos psicológicos numa perspectiva 

fenomenológica.  

No entanto, no decorrer do pensamento husserliano, o método fenomenológico 

passa a se direcionar à consciência do sujeito transcendental, que não apenas percebe o 

mundo, mas se percebe percebendo o mundo, constituindo-se dessa maneira tanto do 

mundo quanto de si mesmo. Embora Husserl buscasse uma consciência “pura”, ele mantém 

a concepção da consciência como um fluxo e, nesta acepção, não apenas a subjetividade 

não é um substantivo como, ainda, é intersubjetividade. Esta elaboração do sujeito 

transcendental levará Husserl ao mundo-da-vida (Lebenswelt), o mundo que está em nossa 

experiência antes de qualquer conceituação filosófica ou científica, constituindo-se 

constantemente no processo histórico e social ocorrido no trânsito das gerações. 

Finalmente, em um de seus últimos trabalhos – A crise das ciências européias e a 

fenomenologia transcendental (1936) – Husserl propõe que uma nova concepção da 

subjetividade seja instaurada, a partir tanto da fenomenologia transcendental, voltada à 

compreensão da correlação consciência-mundo e dimensão histórico-generativa da 

experiência, quanto da psicologia fenomenológica. No que tange a esta última, Husserl a 

propõe como uma nova psicologia, não sendo baseada na psicologia científica.  

Husserl, em sua análise, afirma que a Psicologia, a partir do momento em que se 

tornou ciência independente, foi baseando suas teorias em um dualismo alma-corpo pois, 

como outras ciências, abstraiu a subjetividade para instaurar seu estatuto de verdade e 

universalidade. Para Husserl, a psicologia fenomenológica não seria fundada no dualismo 

cartesiano, tampouco em uma concepção em que a alma é “algo real, no mesmo sentido que 

a natureza corpórea, o que constitui o tema da ciência natural” (Husserl, apud Goto, 2008). 

Outrossim, ela seria fundada na experiência do mundo-da-vida, vale dizer, do ser-no-

mundo dos homens ou na experiência concreta do mundo.  
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É assim que Merleau-Ponty (1973), por exemplo, discute o tema em Husserl. Se, 

primeiramente, Husserl entendia a fenomenologia como direcionada à questão das 

essências enquanto a psicologia dela derivada estaria voltada aos fatos, o próprio 

desenvolvimento do seu pensamento demonstra que a psicologia não seria subordinada à 

fenomenologia, mas que na descrição e compreensão dos fatos e da experiência já se 

intuem ou se elaboram as essências, pela construção do pensamento que é necessária para 

compreendê-las.  

Em outras palavras, as essências não se criam por si mesmas em uma consciência 

ideal, mas são explicitadas a partir da experiência concreta na qual se formam, que é objeto 

da psicologia fenomenológica. Aliás, através do método da suspensão fenomenológica, o 

próprio Merleau-Ponty seguirá a indicação de Husserl. Primeiramente, refuta a psicologia 

científica em sua tese de doutorado, A estrutura do Comportamento (1942), por meio de 

um diálogo com as teorias psicológicas que desconstrói a perspectiva exclusivamente 

biológica e de representação pontual entre o comportamento e o organismo para considerar 

as reações orgânicas como constituídas conjuntamente com a experiência vivida. 

Posteriormente, este autor realiza uma descrição dos fenômenos da consciência em 

Fenomenologia da Percepção (1945), abordando, entre outros temas, a conjunção corpo-

alma para uma psicologia orientada pela fenomenologia, em que corpo e consciência não se 

separam, mas, ao contrário, eu sou meu corpo. Meu corpo, sendo meu ponto de vista sobre 

o mundo, torna possível o conceito a partir da percepção. O conceito formulado pela 

consciência é então uma abstração derivada na qual a abertura e incompletude do mundo, 

ou seja, a multiplicidade aberta e indefinida em que as relações são em implicação 

recíproca ganha substância e funda o pensamento “objetivo” – funda, portanto, a 

consciência como saber de si. 

É neste contexto que se pode entender o lugar ocupado pela psicologia na evolução 

do pensamento de Husserl: primeiramente, no panorama do desenvolvimento de uma 

psicologia experimental, Husserl subordina-a à pesquisa fenomenológica. No entanto, num 

segundo momento, para articular novamente filosofia e psicologia, considera que é preciso 

reinventar esta última como uma psicologia voltada à experiência e a uma fenomenologia 

do mundo da vida. É assim que Merleau-Ponty (1973) apresenta, em Husserl, a “relação de 
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entrelaçamento ou de envolvimento recíproco entre a psicologia e a fenomenologia” (p. 

50).  

Ao contemplar a iniciativa Husserliana e articulá-la à iniciativa Wundtiana, tornam-

se claras as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que, no estudo da experiência 

humana, evitaram ignorar seu aspecto fisiológico ou reduzi-la a ele. A tentativa de 

circunscrever diferentes campos de estudo que englobem os diversos aspectos da 

experiência encontra impasses e dificuldades advindos do próprio fato de que a realidade 

humana não se apresenta dividida em disciplinas diversas, mas constitui um único e 

múltiplo campo de experiência e conhecimento.  

A preocupação de Wundt em abranger mundo interno e mundo externo na mesma 

experiência pode ser aproximada das críticas que Husserl dirige ao psicologismo e ao 

empirismo na formulação da fenomenologia, buscando exatamente superar, na filosofia, a 

dicotomia entre consciência e experiência como sede do conhecimento. No entanto, Wundt, 

como outros psicólogos, acaba recaindo, por sua divisão metodológica, no modelo 

naturalista de ciência, presente desde a cisão cartesiana entre mente e corpo, legitimada na 

classificação das ciências positivas efetuada por Comte. A problemática da redução 

fenomenológica consiste na busca de superar essa cisão, efetuando um retorno à 

experiência de modo a compreender uma realidade que, em si, se dá na relação do sujeito 

com o mundo.  

No retorno às coisas mesmas (Husserl) ou à experiência imediata (Wundt), ambos 

os autores direcionam a compreensão psicológica para a experiência de fato. É esta 

experiência concreta que se consistiu no cerne da investigação psicológica, por meio da 

relação clínica como metodologia de investigação proposta por Freud73, a despeito da 

inspiração naturalista e estruturalista de diversos de seus conceitos, inclusive os 

relacionados à consciência. Se, como Heidegger (1988), consideramos a experiência 

humana enquanto fundada na linguagem, a metodologia de escuta clínica, recuperando a 

atenção à experiência humana enquanto tal, mostra-se como importante método de 

investigação para a psicologia. 

                                                 
73 A esse respeito, cabe lembrar que também Rogers (1980) inicia suas teorizações a partir da prática clínica, 
embora posteriormente se oriente para um modelo mais positivista de pesquisa. 
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Considerando a clínica a partir desta acepção, pode-se compreender o ato clínico 

como próprio de toda a práxis psicológica, como cuidado e atenção para um sofrente (ou 

sentinte).  O fazer clínico seria então um fazer voltado para o sensível, ou seja, para aquilo 

que é sentido e vivido pelo sujeito no contexto das situações reais de existência (May, 

1974; Safra, 2004). É neste contexto que se prefiguram as demandas para a Psicologia: elas 

se perfazem em termos de atenção e cuidado nas mais diversas esferas, constituídas a partir 

do cenário social. 

Neste sentido, Merleau-Ponty (1974), em uma perspectiva fenomenológica, resgata, 

a partir do ato perceptivo, o modo humano de ser no mundo: implicado por inteiro em seu 

contexto existencial, o homem está encarnado, intrinsecamente relacionado a seu mundo, 

constituindo, com seu corpo e sua percepção, um só.   

Neste modo de ser, uma outra compreensão acerca do estar diante de outro, própria 

do ato clínico, e do diálogo que ele implica, se faz possível. Pode-se, deste modo, 

considerar que  

 
O que pode jamais valer como ser aos meus olhos só o faz acedendo, diretamente 

ou não, ao meu campo, aparecendo no balanço de minha experiência, entrando em meu 

mundo, o que quer dizer que o que é meu é verdadeiro e reivindica como sua testemunha 

não somente eu mesmo no que tenho de limitado, mas ainda um outro (...). Tudo está pronto 

em mim para acolher esses testemunhos. Resta saber como se poderão introduzir até mim. 

Isso será ainda porque o meu é meu, e por que meu campo vale para mim como meio 

universal do ser. (Merleau-Ponty, 1974, p. 143). 

 
A pesquisa da prática clínica é a própria investigação destes “testemunhos”, e 

reciprocamente a dinâmica clínica é uma reinvenção do testemunhar e ser testemunhado, de 

modos de reorientar a palavra, como ação cuidadora que aponta e tece trajetos existenciais 

possíveis. Assim, segundo Merleau-Ponty (1975) “a palavra não se assemelha ao que 

designa” (p.120), mas “nomeia, isto é, apreende em sua natureza e coloca ante nós, a 

título de objeto reconhecível, o que aparecia confusamente”. (p.119). Deste modo, o 

espaço clínico pode ser compreendido como lugar de entrelaçamento de vivências, 

experiências e sentidos pela palavra, tanto em sua prática quanto na teorização acerca da 

experiência, que não pode objetivá-la, mas, como já insinuava Dilthey (2000) compreender 

seu significado. 
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A relação próxima que o próprio Husserl já havia apontado entre Psicologia e 

Fenomenologia, dada em primeiro lugar pelo tema da consciência atinente a ambas, pode 

ser expressa pelo fato de que algumas das primeiras utilizações do método fenomenológico 

se deram em campos de interesse da Psicologia. No desenvolvimento da Psicologia da 

Gestalt, o estudo que o método fenomenológico promoveu foi exatamente o da percepção 

tal como se dá para o sujeito ingênuo, o que significa buscar mostrar a indissociabilidade 

entre consciência e mundo externo, levando à possibilidade de articulação entre objetos da 

percepção e redes significativas da consciência. Tal orientação para a experiência do sujeito 

ingênuo, que forjará o desenvolvimento da Psicologia da Gestalt, ocorre sob influência da 

fenomenologia husserliana, principalmente no tocante à suspensão das significações 

prévias. Relacionando os estudos Husserlianos e a Psicologia, Rafaelli (2004) comenta que 

 
Dentre os sistemas psicológicos, a Gestalttheorie foi a escola que mais se 

aproximou dos ideais de Husserl. Formada por antigos alunos do filósofo, consagrou-se ao 

estudo experimental da percepção, buscando relacionar o domínio da experimentação com a 

interpretação fenomenológica. A própria noção de forma mantém um parentesco com a 

noção de essência em Husserl. (p.242, grifo do autor).  

 

As experiências da Psicologia da Gestalt sobre a percepção promovem a 

possibilidade de conexão de uma compreensão da existência humana ao contexto em que 

ocorre, de modo que o conjunto desta experiência não pode ser reduzido à somatória de 

suas partes. Neste sentido, o estudo da percepção por meio do método fenomenológico 

possibilitou aos gestaltistas ancorar a correlação entre homem e mundo no centro do 

questionamento da relação entre sujeito epistêmico e objeto de conhecimento. Se a 

percepção se engendra no conjunto de relações que dela participa, o estudo e o 

conhecimento da experiência humana pela sua divisão e classificação seria um contra-

senso.  

Merleau-Ponty (1984b) aborda o mérito da Psicologia da Gestalt em resgatar a 

articulação entre sujeito e contexto social, possibilitando uma perspectiva para a Psicologia 

que considere a dimensão e as questões sociais em sua análise e sua atuação e que 

contemple a articulação entre a percepção sobre o mundo e a própria disposição do mundo 

e do sujeito no mundo. Assim, o recurso às pesquisas da Gestalt marca o próprio 
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desenvolvimento do pensamento fenomenológico nas reflexões de Merleau-Ponty sobre a 

consciência e a experiência. Merleau-Ponty (1999) considera, por exemplo, que a 

percepção se caracteriza como Gestalt, em que o conjunto mais simples é a relação figura-

fundo e que é sempre uma correlação de elementos que configura um todo significativo. 

Em sua acepção, a Gestalt 

 
é a própria aparição do mundo e não sua condição de possibilidade, é o nascimento 

de uma norma e não se realiza segundo uma norma, é a identidade entre o exterior e o 

interior e não a projeção do interior no exterior. Portanto, se ela não resulta de uma 

circulação de estados psíquicos em si, não é mais uma idéia. (p.95). 

 
No entanto, Merleau-Ponty (1984b) critica a Psicologia da Gestalt por ter adotado o 

princípio do isomorfismo, segundo o qual os processos da consciência seriam gerados por 

seus correlatos fisiológicos. Para o autor, este princípio subordinou as descobertas da 

Psicologia da Gestalt à dimensão biológica da condição humana. Assim, recusou as 

conseqüências da possibilidade de refutar o equacionamento cartesiano do real, que suas 

pesquisas abriam. Em suas palavras: 

 
a Escola de Berlim (...) preferiu afirmar – por um puro ato de fé – que a totalidade 

dos fenômenos pertencia ao universo da física, atribuindo a uma física e a uma fisiologia 

mais avançadas a tarefa de fazer-nos compreender como as formas mais complexas 

repousam, em última análise, sobre as mais simples. Estudou de preferência aquelas formas 

que, dado um certo número de condições externas, aparecem, sobretudo no laboratório, 

mais ou menos igualmente, isto é, as funções sensoriais anônimas. Quis a todo custo a 

precisão das fórmulas, prestes a abandonar um pouco as formas mais complexas que 

interessam à personalidade inteira, dependem menos simplesmente das condições exteriores 

dadas e são, exatamente por essa mesma razão, mais preciosas para o conhecimento do 

comportamento humano. (Merleau-Ponty, 1984b, p.181). 

 
 Assim, Merleau-Ponty (1984b) considera que uma apreensão radical da perspectiva 

fenomenológica necessitaria não apenas ampliar a investigação para além do laboratório, 

mas compreender a experiência dos homens tal como se dá nos seus contextos concretos de 

vida. Segundo o autor,  
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Na realidade, o estudo das funções fisiológicas (...) jamais teria prejudicado o dos 

comportamentos mais complexos, que nos colocam em relação não somente com os 

estímulos, mas com os outros homens, com situações vitais e sociais. A própria psicanálise, 

salva de seus dogmas, é o prolongamento normal de uma psicologia da forma consequente. 

Tratando como porção central da psicologia aquilo que é apenas sua periferia (...) 

conservando para as funções sensoriais e suas leis um privilégio imerecido só porque se 

acomodam mais ou menos a um tratamento quantitativo, concentrando o esforço da nova 

psicologia sobre o “funcional” e o “objetivo”, quando havia também procurado reencontrar 

o “descritivo” e o “fenomenal”, o cientificismo atrasou o desenvolvimento de uma ciência 

psicológica. Se (...) quiséssemos definir sem preconceito o sentido filosófico da Psicologia 

da Forma, seria preciso dizer que, revelando a “estrutura” ou a “forma” como ingrediente 

irredutível do ser (...), estabelece uma comunicação e uma espécie de mistura do objetivo e 

do subjetivo, concebe de maneira nova o conhecimento psicológico, que não consiste mais 

em decompor conjuntos típicos, mas antes em esposá-los e compreendê-los, revivendo-os”  

(Merleau-Ponty, 1984b, p.181). 

      
Da análise de Merleau-Ponty sobre a Psicologia da Gestalt, podemos depreender o 

lugar da psicologia a partir de uma visão fenomenológica. Em primeiro lugar, são os 

homens em sua situação concreta de vida o foco privilegiado desta psicologia que, além 

disso, busca o “descritivo” e o “fenomenológico”, orientando-se para compreender o 

conjunto da vivência concreta no mundo. É neste sentido que Merleau-Ponty compreende a 

psicanálise, não conservando seus “dogmas”, mas da qual creio que podemos conservar a 

metodologia clínica de escuta da experiência, tomada como inter-relação do homem no 

mundo, e cuja compreensão é a investigação e explicitação do sentido que se sabe, de 

antemão, incontornável.  

Além disso, “como a essência de uma experiência é sempre uma modalidade de 

nossa relação com o mundo, esta pesquisa da essência é, ao mesmo tempo, análise da 

existência, no sentido moderno, ou pelo menos a ela conduz” (p.37). Pode-se então 

ponderar que a compreensão fenomenológica de um estudo da experiência humana volta-se 

para a existência, condição última na qual ela se dá. Para Arendt (1993), a filosofia da 

existência pode ser compreendida em sua denominação: 
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O termo ‘existenz’ indica, em primeiro lugar, nada mais do que o ser do homem, 

independentemente de todas as qualidades e capacidades que possam ser psicologicamente 

investigadas. Nesta medida, o que Heidegger uma vez observou corretamente acerca da 

‘filosofia da vida’ – que o nome era quase tão significativo quanto a botânica das plantas – 

vale também para a filosofia da existenz. (p. 15). 

 
Se consideramos a vida como a condição concreta de nossa experiência, podemos 

compreender uma relação íntima entre a psicologia, a investigação clínica e a filosofia da 

existência. É assim que Karl Jaspers utiliza o método fenomenológico de Husserl para a 

investigação do sofrimento psíquico e da loucura, publicando, em 1913, o estudo 

Psicopatologia Geral. Deve-se destacar que esta obra é publicada no mesmo momento 

histórico de desenvolvimento da Escola de Graz (primeira escola da teoria da Gestalt), da 

Psicanálise e do início do behaviorismo. Deste modo, desde seu princípio e do princípio da 

Psicologia, o método fenomenológico Husserliano é utilizado como instrumento de 

investigação clínica do sofrimento psíquico, considerado profícuo como possibilidade de 

compreensão da experiência. Assim, em Psicopatologia Geral, Jaspers utiliza a perspectiva 

e a metodologia e fenomenológica para buscar compreender a loucura.  

Sua obra refuta diversas concepções positivistas tradicionais em psiquiatria acerca 

do estudo da loucura, colocando objeções ao seu tratamento como problema 

exclusivamente biológico, opondo-se ao que denomina noção objetificada de consciência. 

Trazendo uma compreensão de experiência enquanto relação do homem com o mundo e 

rejeitando a noção de um universo intrapsíquico fechado em si mesmo, Jaspers afirma que 

“a alma não é uma coisa, mas ser em seu mundo” (1955, p.22), numa articulação entre 

experiência interior e mundo exterior, expressão, aliás, bastante semelhante ao ser-no-

mundo que Heidegger utilizará em Ser e Tempo, em 1927, exceto pela ausência da união de 

palavras na língua alemã, que na língua portuguesa é simbolizada por hífens. 

Além disso, Jaspers aponta prejuízos na pesquisa realizada nesta área por 

metodologias unicamente estatísticas ou somáticas, argumentando em favor do método 

fenomenológico enquanto possibilidade de considerar o estudo da psicopatologia não como 

uma classificação nosográfica fixa dos fenômenos, mas como possibilidade de 

compreensão do fenômeno vivido no próprio momento em que a experiência se passa, 

sendo relatado por aquele que a vive, em consonância com uma compreensão do homem 
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enquanto “devir, desenvolvimento e diferenciação, nada definitivo e acabado” (Jaspers, 

1985, p. 25). Assim, Jaspers formula a noção de vivência para designar os fenômenos da 

experiência e passa a relatar diferentes dimensões das vivências da percepção, dos sentidos 

e do mundo relacionadas a experiências de loucura. 

Posteriormente, Jaspers estuda filosofia e, em Psicologia das Visões de Mundo 

(1967), de 1919, critica a metafísica e os grandes sistemas filosóficos, relativizando seu 

alcance e chegando a considerá-los uma fuga perante as questões reais da existência. 

Buscando compreender a experiência humana, Jaspers ressalta as situações-limite como 

momentos perante os quais seu enigma se desvela em sua complexidade e caracteriza a 

necessidade de um perpétuo questionamento, experimentação e ressignificação de toda a 

teorização que busque se aproximar de tal experiência. Comentando a perspectiva de 

Jaspers, Arendt (1993) ressalta a importância da comunicação e, portanto, do contato com 

outros que daí se depreende para a própria constituição da realidade humana. Neste sentido, 

a compreensão da experiência humana pela via da palavra, pretendida por Jaspers, que 

Arendt (1993) relaciona à maiêutica socrática74, pode ser também articulada à práxis 

clínica, lugar próprio de ressignificação da experiência vivida por meio da linguagem.       

Esta mesma co-relação entre a filosofia e temas da psicologia para uma nova 

compreensão da experiência se expressa com relação projeto filosófico da fenomenologia 

existencial de Martin Heidegger, aluno de Husserl, que acaba por buscar interlocuções com 

o psiquiatra Merdard Boss. Nas palavras deste último, Heidegger “via a possibilidade de 

que seus insights filosóficos não ficassem limitados às salas dos filósofos, mas pudessem 

beneficiar um número muito maior de pessoas e, principalmente, pessoas necessitadas de 

ajuda” (Boss, 2009, p.13). Cabe, também, lembrar que alguns psiquiatras como Ludwing 

Biswanger75, Minkowski e Basaglia, realizaram o caminho oposto e se utilizaram das ideias 

de Heidegger para a compreensão de sua práxis clínica.  

                                                 
74 A maiêutica é o método de questionamento utilizado por Sócrates para levar seu interlocutor a duvidar de 
suas opiniões e, posteriormente, formular novas concepções sobre o tema. A maiêutica não visa à elaboração 
de um conhecimento absoluto, mas a um aprofundamento do pensamento. 
75 Novamente encontramos em Binswanger, como em Brentano, o contexto histórico da época no qual o 
estatuto da psicologia e da filosofia eram questionados: Ludwing Biswanger era sobrinho do psiquiatra Otto 
Ludwig Binswanger, de destacado renome à época em que Freud eraestudante e foi analista do filósofo 
alemão Friederich Nietzche, Ludwing Binswanguer retoma a base filosófica da investigação psíquica, 
contrapondo-se às ideias freudianas, apesar de sua amizade com Freud. Cabe lembrar que Friederich Nietzche 
foi também uma influência importante tanto para os trabalhos de Freud quanto para o desenvolvimento das 
ideias de Martin Heidegger. Deste modo, pode-se vislumbrar a formação, principalmente a partir da segunda 
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Heidegger busca ampliar a perspectiva fenomenológica de Husserl ao formular sua 

ontologia existencial, em 1927. Deste modo, compreende a essência do homem como 

existência, como abertura para o mundo e, neste sentido, o Dasein pode ser compreendido 

como uma ampliação da consciência intencional: não é apenas a consciência que é 

consciência para um objeto, mas o ser que é ser-no-mundo, entrelaçado ao mundo, se 

reconstituindo constantemente no mundo. Em suas palavras,  

 
O Dasein deve ser visto sempre como ser-no-mundo, como ocupar-se com coisas e 

cuidar de outros, como ser-com as pessoas que vem ao encontro, nunca como um sujeito 

existente para si. Além disso, o Dasein deve ser visto sempre como um estar na clareira, 

como estada junto ao que vem ao encontro, isto é, como desvelamento para aquilo que vem 

ao encontro nela. Estada [Aufenthalt] é sempre ao mesmo tempo um relacionar com... O 

“se” de relacionar-se, e o “meu”, em “meu Dasein” nunca devem ser compreendidos como 

um ser referido a um sujeito ou uma substância. O “se” deve ser visto de modo puramente 

fenomenal, isto é, assim como eu me relaciono agora. O quem esgota-se em cada caso 

justamente nos modos de relacionamento em que me encontro justamente agora (Heidegger, 

2009, p.199). 

 
 Nesse sentido, quem eu sou é a cada momento conforme me disponho junto às coisas, ao 

outro, a mim mesmo. Não é possível a constituição de uma consciência ou personalidade como 

objeto aprisionado em meu corpo. Ao contrário, é no modo como sou tocado pelo mundo, absorvido 

na relação com as coisas, que este quem que eu sou se desenrola. As possibilidades de ser, em cada 

um, são passíveis de serem contempladas a partir de “cada Dasein histórico, assim ou assim, no 

mundo”. Ou seja, quem eu sou se faz presente a partir do modo como me relaciono com o que me 

vem ao encontro, em todas as dimensões do tempo e do espaço: aquilo que se apresenta para mim 

aqui e agora e aquilo que se faz presente em sua ausência. É quando as possibilidades de relação se 

tornam restritas que ocorre a doença – no sentido amplo de qualquer aspecto que leve ao sofrimento 

– compreendida por Heidegger como “perda da liberdade, uma limitação da possibilidade de 

viver” . Uma práxis clínica baseada nesta concepção não visa a uma definição permanente da 

experiência dos sujeitos, mas um alargamento das possibilidades de ser e de transitar pelo mundo 

que se me apresenta a cada momento ou, nas palavras de Heidegger (2009) busca “ajudar as 

pessoas a alcançar a adaptação e a liberdade no sentido mais amplo” (p.194). É, assim, na 

                                                                                                                                                     
metade do século XIX, de diversas correntes de pensamento cuja origem se vincula à quebra do paradigma 
médico-fisiológico estrito, concernente às ciências naturais, para a compreensão das questões humanas. 
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interrogação pelo sentido como modo de promoção de abertura para a experiência que a relação 

terapêutica se funda.     

A partir de uma compreensão fenomenológica inspirada em Heidegger, Boss (1977) 

critica as bases do pensamento psicológico e psiquiátrico, propondo uma reinvenção da 

clínica que mantivesse como foco a experiência humana. Segundo ele, 

 
(...) fica claro o domínio quase total, no campo da psicologia, psicopatologia e 

psicoterapia, da mentalidade dinâmica que objetiva o homem e que opera em cadeias de 

causa e efeito; também não resta dúvida quanto à sua inerente inconsistência e falta de base. 

Com a apressada elaboração de forças e causas que atuam por detrás dos fenômenos, desde 

logo perdemos os próprios fenômenos da vida. (p.25). 

   
A aproximação entre Fenomenologia e Psicologia para a articulação de um 

pensamento comum sobre a realidade humana fica tão clara na obra de Jaspers quanto nas 

obras de Heidegger e Merleau-Ponty. Em ambas encontramos uma crítica ao modelo do 

equacionamento matemático dos elementos da experiência (Heidegger 2001, 2009; 

Merleau-Ponty, 1984b; Jaspers, 1985), cuja influência pode ser estendida para diversas 

áreas das ciências humanas, mas na qual reside uma esfera comum – a compreensão de que 

a condição humana se dá no encontro entre o sujeito e o mundo, ou seja, o campo das 

relações entre homens, que Merleau-Ponty (1984b) descreve como sendo composto pela 

ambigüidade entre subjetividade e objetividade, entre singularidade e pluralidade da 

experiência.    

Neste sentido, uma perspectiva fenomenológica em Psicologia significaria 

compreender os homens nos cenários concretos nos quais a experiência se desenvolve, 

considerando os sujeitos na sua relação com o mundo e com o próprio pesquisador que 

busca investigá-los. Seria então coerente que a perspectiva fenomenológica levasse a uma 

ampliação do espaço clínico e a uma abertura para os contextos sociais. A clínica 

fenomenológica já se funda, assim, numa articulação entre sujeito e contexto social, pois 

parte do paradigma da indissociabilidade entre os elementos do conjunto (Gestalt) ou entre 

ser e mundo (Heidegger).  

Deste modo, só pode ser coerente a ela uma prática que considere e atue sobre o 

homem como um todo. Uma compreensão fenomenológica da psicologia significa que a 
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atuação e a investigação junto ao homem se articula e se volta para as experiências tais 

como se dão, com suficiente flexibilidade para, a partir das compreensões de homem e 

mundo que embasam tacitamente a práxis, recriar e reinventar a relação clínica, tanto na 

esfera prática quanto na esfera teórica. Tal perspectiva faz surgir novas reflexões que 

contemplem os desdobramentos de uma experiência sempre renovada, abrindo-se 

simultaneamente para a singularidade de cada um e para a dimensão plural da experiência a 

qual todos também remetemos. 

Se o pensamento fenomenológico sempre guardou certa relação com a psicologia 

buscando-a ativamente ou, ao menos, abordando temas caros a ela, é de se perguntar a 

razão pela qual a atuação do psicólogo com base na fenomenologia é por vezes acusada de 

fugir de seu campo e realizar filosofia, e não psicologia ou, por vezes, de utilizar teorias 

filosóficas para basear ações psicológicas. Na formulação desta questão, há duas 

afirmações subjacentes que merecem ser problematizadas. A primeira se refere a uma 

distinção entre filosofia e ciência como dois campos não apenas distintos, mas 

verdadeiramente divorciados. A segunda se refere a uma concepção disciplinar dos campos 

do próprio conhecimento científico. 

Em relação à primeira questão, cabe lembrar que toda ciência parte de uma tomada 

de posição filosófica sobre a possibilidade de conhecimento, ainda que não a explicite. 

Deste modo, todo campo de conhecimento científico e toda teoria científica guardam 

alguma relação com as questões filosóficas, argumentando em seu campo e construindo 

reflexões ou teorias sobre o real a partir de formulações que partem de discussões 

filosóficas. Postular uma separação absolutamente distinta entre ciência e filosofia significa 

adotar uma postura filosófica para a qual o real pode ser descrito por si mesmo através de 

um método. A possibilidade de articulação entre ciência e filosofia é uma questão muito 

importante no campo das ciências humanas, nas quais toda construção de conhecimento 

demanda uma postura reflexiva que em muito deve à atitude filosófica do thaumeizein, o 

“espanto diante de tudo aquilo que é como é” (Arendt, 1993, p. 88).   

No tocante à concepção disciplinar, cabe lembrar que a Psicologia se apresenta 

especialmente sensível às questões transdisciplinares, já que ela nasce, como bem 

demonstra sua história, como um campo híbrido por definição, que é o da experiência 

humana, tão bem descrita por Merleau-Ponty (1984b). A condição singular e plural, 
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ambígua desta experiência, dotada, ao mesmo tempo, de consciência e “mundo”, para 

utilizar um termo pelo qual Heidegger buscou descrevê-la, levou até mesmo alguns 

pensadores da ciência a simplesmente excluir a Psicologia da sistematização das ciências 

em disciplinas. O caso mais famoso desta solução é o de Comte, com sua divisão da 

experiência humana em biológica e social, ambas reguladas por leis universais que 

eliminavam qualquer experiência própria ou subjetividade. Outros procuraram reduzir as 

dimensões que seriam objeto de estudo do campo científico, como é o caso de Titchener ou 

da psicologia behaviorista com sua noção de comportamento observável. Tal solução tem o 

inconveniente de resultar, na prática, em uma visão bastante restrita da experiência humana. 

Esta é, aliás, a principal crítica de Merleau-Ponty (1984b) à psicologia da Gestalt, pelo fato 

de esta ter se limitado ao laboratório e elaborado uma hipótese – o isomorfismo – que na 

prática voltava a atribuir a um funcionamento fisiológico a causa final da organização 

perceptiva. 

Tais definições da ciência por meio do experimento como gerador um modelo 

metateórico fixo partem, implicitamente, de uma concepção filosófica da verdade e do 

conhecimento apoiada numa separação entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível. 

Nesse sentido, a boa teoria científica seria a formulação de um modelo explicativo para um 

amplo conjunto de fenômenos. No caso particular da Psicologia, esta concepção cria uma 

dificuldade pela própria natureza dos fenômenos estudados, em relação aos quais Wundt já 

afirmava que, como processos, acontecem uma única vez76. A descrição de fenômenos com 

uma ampla dose de características únicas aliada à necessidade “científica” de elaboração de 

um esquema de explicação geral levou a uma situação ambígua em muitas teorias 

psicológicas. Do mesmo modo que à Gestalt, Merleau-Ponty faz esta crítica à psicanálise: 

em seus melhores momentos, Freud investiga as experiências concretamente percebidas 

pelo questionamento de seu sentido, e não pela formulação de experiências universais em 

todas as culturas ou de “estruturas de personalidade” de caráter pouco mutável. Assim, 

Freud resolve o problema de tornar a psicanálise reconhecida como conhecimento, como, 

aliás, ocorre com todas as teorias científicas tradicionais, pela adoção de um modelo teórico 

                                                 
76 No campo fenomenológico, autores como Arendt (1972, 2001) também ressaltaram este aspecto da 
experiência humana.  
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universal do psiquismo. No caso da fenomenologia, isto não apenas não é possível, como 

também não é desejável.  

Se quisermos então ponderar sobre a relação entre fenomenologia e psicologia, 

precisamos também compreender a relação entre ôntico e ontológico, que não são 

dimensões separadas, mas diacríticas: uma experiência, um fato, ao ser percebido e 

considerado pela consciência, carrega consigo sua dimensão ontológica; reciprocamente, a 

discussão sobre a dimensão ontológica da experiência somente é possível porque, antes de 

qualquer outra coisa, esta experiência se apresenta onticamente para mim e, muitas vezes, 

para explicitar tal dimensão, recorro a exemplos ou metáforas que trazem sua dimensão 

ôntica para o esforço da reflexão ontológica. 

A partir de uma perspectiva fenomenológica para pensar a experiência humana, 

seria preciso vincular a Psicologia a uma possibilidade de apreensão do mundo que 

considera a moderna quebra entre ser e pensamento e reencontra a possibilidade de 

conhecimento a partir de uma perspectiva propriamente humana. Se não é mais possível 

pensar na unidade do sujeito epistêmico e na apreensão conceitual de um mundo real, que 

se tornaram concepções ingênuas desde a experiência moderna, é ainda possível estabelecer 

um estatuto para o conhecimento do mundo a partir da apreensão do mundo para mim, para 

a realidade de minha consciência. A apreensão de um mundo para mim considera também a 

apreensão de um outro para mim e não se faz por meio de conceitos que podem funcionar 

como espelho do mundo e representá-lo perfeitamente, mas no próprio balanço de minha 

experiência em que, como observou Merleau-Ponty, a palavra pode designar, mas não pode 

reproduzir. Imbuído desta tomada de posição filosófica, o olhar psicológico, não partindo 

mais de um conceito de personalidade e não podendo procurar leis gerais para experiências 

que são sempre para-mim, pode descrever tais experiências e auscultar-lhes o sentido, 

permitindo sua designação por meio da humanidade e do mundo que, como homens temos 

em comum. 
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A questão, como observou Hannah Arendt em relação à investigação filosófica77 se 

trata da perspectiva adotada para compreender os fenômenos humanos. É preciso ao mesmo 

tempo reconhecer as condições comuns à experiência humana e compreender o homem 

para além do conceito, considerando que o aspecto psicológico é um recorte entre outros, 

todos incapazes de abarcar como um todo a humanidade do homem, que pode ser 

compreendida, mas não explicada inteiramente. Conforme observa Arendt (1993), 

“Conhecimento e compreensão não são a mesma coisa, mas interligam-se. A compreensão 

baseia-se no conhecimento e o conhecimento não pode se dar sem que haja uma 

compreensão inarticulada, preliminar” (p. 39). Desta maneira, “A compreensão precede e 

sucede o conhecimento. A compreensão preliminar, que está na base de todo o 

conhecimento, e a verdadeira compreensão, que o transcende, têm isso em comum: 

conferem significado ao conhecimento” (p.40). É a partir destas considerações que Arendt 

(1993) faz uma análise do papel do cientista na compreensão do mundo, referindo-se à 

situação política do totalitarismo: 

 
A verdadeira compreensão sempre retorna aos juízos e preconceitos que 

precederam e orientaram a investigação estritamente científica. As ciências podem apenas 

iluminar, mas nunca provar ou refutar a compreensão preliminar da qual partem. Se o 

cientista, desorientado pelo próprio labor de sua investigação, começa a bancar o 

especialista em política e desprezar a compreensão popular da qual partiu, ele perde de 

imediato o fio de Ariadne do senso comum, a única coisa que pode guiá-lo com segurança 

por entre o labirinto de seus próprios resultados. Se por outro lado, o estudioso deseja 

transcender seu próprio conhecimento – e a única forma de dar significado ao conhecimento 

é transcendê-lo –, ele deve tornar-se muito humilde e voltar a ouvir com muito cuidado a 

língua do povo, na qual palavras como totalitarismo são empregadas diariamente como 

clichês políticos e mal empregadas como rótulos para restabelecer o contato entre o 

conhecimento e a compreensão. (p. 42).  

 

                                                 
77 Hannah Arendt comenta que “ao contrário da opinião amplamente divulgada de que a influência de 
Husserl foi importante apenas metodologicamente, o fato é que ele libertou a filosofia moderna – à qual ele 
propriamente não pertencia – dos grilhões do historicismo” (p.17). A autora se refere ao domínio do 
historicismo Hegeliano na filosofia com o moderno sentimento de desalojamento do mundo, instaurada com o 
questionamento da idéia de verdade como coincidência entre coisa e pensamento, expressa inicialmente por 
Descartes e Kant. Hegel propunha o relativismo da noção de verdade e Husserl, com a noção de consciência 
intencional, abre a possibilidade de a construção do mundo novamente, não na dimensão antiga do mundo em 
si, mas na dimensão humana do mundo para minha consciência.   
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Se compreender é reconciliar-se com o mundo, como Arendt considera, a busca de 

reconciliação com o mundo após a ruptura histórica que a própria Arendt aponta como 

ponto de partida da direção tomada pela fenomenologia é condição filosófica para a 

construção de qualquer conhecimento crítico no tocante às questões humanas. A psicologia, 

por sua vez, é exatamente a construção de um conhecimento sobre a experiência humana 

que está inserida nesta ruptura histórica cuja consciência é filosófica.  

Assim, parafraseando Arendt, se o psicólogo, “desorientado pelo próprio labor de 

sua investigação, começa a bancar o especialista” em subjetividade e desprezar a 

experiência humana da qual partiu, “ele perde de imediato o fio de Ariadne” da 

compreensão, enquanto afetabilidade pelo mundo (Heidegger, 1988), única coisa capaz de 

tornar reconhecíveis as designações que fazemos a eventos tão pouco concretos como 

sentimentos, memórias ou percepções. “Se por outro lado, o estudioso deseja transcender 

seu próprio conhecimento – e a única forma de dar significado ao conhecimento é 

transcendê-lo –, ele deve tornar-se muito humilde e voltar a ouvir com muito cuidado” sua 

própria experiência e a daqueles que lhe relatam, na qual as palavras com as quais 

designamos os modos como somos afetados pela experiência e a elaboramos abrem um 

horizonte no qual não há correspondência absoluta entre o conceito e o vivido, mas no qual 

é possível certa amplitude de sentido, que pode “restabelecer o contato entre o 

conhecimento e a compreensão”, tão necessário em qualquer articulação teórico-prática em 

psicologia e que possibilita que um conhecimento formulado seja instrumento de 

compreensões verdadeiras. A experiência permanece, deste modo, como “conteúdo da 

verdadeira compreensão, para não se perder em meio às nuvens da mera especulação – 

um perigo sempre presente” (p.48).  

Assim, Almeida (2005), pensando a clínica a partir da fenomenologia, considera 

que certos conceitos das teorias sobre a experiência humana que ainda buscam o 

entendimento da experiência por sua substantivação não possuem sentido. Por exemplo, os 

conceitos de transferência e contratransferência da psicanálise clássica são desnecessários 

em uma perspectiva que compreende o homem como irrevogavelmente atado ao mundo e 

apenas fariam sentido não como conceitos puros, mas enquanto uma entre outras metáforas 

possíveis desta conexão. Se minha relação no mundo se dá pela afetabilidade, minha 

relação com o outro é sempre um entre, composto de um duplo entrelaçamento. Do mesmo 
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modo, a noção de inconsciente é apenas necessária quando busco apreender o homem na 

totalidade do conceito. Se a experiência não pode ser de todo apreendida pela palavra nem 

pela “elucidação explicativa”, toda designação desvela um aspecto desta experiência 

enquanto vela outros. A linguagem, falando na palavra, enquanto dita, e pela palavra, nos 

silêncios e lacunas, não pode apreender a experiência como um todo, mas transmite sobre 

ela um horizonte de sentido, articulando significações possíveis. Deste modo, a 

interpretação é uma condição da linguagem e a especificidade do psicólogo não está no 

enquadramento conceitual da experiência, mas no exercício do jogo interpretativo, que 

confere tanto a possibilidade de investigar a experiência quanto de constituir sentidos 

possíveis. É nesse sentido que Yehia (2004) compreende a especificidade do psicólogo 

como o psicodiagnóstico, ou seja, como a construção conjunta, entre os participantes, de 

um campo de sentido para a experiência. É também neste sentido que podemos entender 

esta mesma especificidade como a ação clínica: ação e investigação clínica são nesta 

perspectiva indissociáveis, pois, conforme observou Merleau-Ponty, “estamos condenados 

ao sentido” e toda investigação que possibilita o conhecimento de uma realidade humana 

tem também a propriedade de criar e transformar esta mesma realidade, articulando novas 

possibilidades para sua significação. 

É também assim que Merleau-Ponty compreende a construção de noções sobre a 

experiência: não como fotografia de um fato observado, mas como atribuição de sentido 

pela reflexão. Para isso, ressignifica a elaboração de conceitos:  

 
Consideremos uma noção de psicologia (...): a noção de labilidade do 

comportamento. Como se chega a uma noção desse tipo? Diz-se que um comportamento é 

lábil ou quando é reproduzido sem modificação de condições bastante diferentes, jamais 

flexível, jamais variado, ou quando ele se modifica ou desaparece de maneira totalmente 

imprevisível. Uma conduta, uma atitude, é denominada lábil quando é ou por demais ou 

insuficientemente rígida. Portanto, a noção de labilidade supõe a identificação de dois casos 

extremos, a fixidez expressiva ou, pelo contrário, as modificações demasiado freqüentes. 

Como é possível que se chegue, intuitivamente, a tal noção psicológica? (...) Constrói-se a 

noção de labilidade. Introduz-se, como o faz Goldstein, a noção de comportamento 

centralizado ou não centralizado. (p.48)   
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Importante nesta análise de Merleau-Ponty é observar que o conceito não 

circunscreve o real, mas é uma interpretação e uma reflexão construída a partir dele, capaz 

de designá-lo, mas não de apreendê-lo e que, portanto, apenas faz sentido na relação 

singular de um sujeito com seu mundo. É neste sentido também que podemos compreender 

a investigação que Koffka (1965), na Psicologia da Gestalt, empreende sobre o 

desenvolvimento infantil. Para Koffka, o desenvolvimento caminha de gestaltung em 

gestaltung, configurando, a cada momento, uma organização total da criança, que é 

reconfigurada a cada nova experiência. Esta noção dinâmica do desenvolvimento infantil 

busca se contrapor, a partir da perspectiva da fenomenologia, a uma noção de essência 

conceitual do sujeito, que muitas vezes acompanha a ideia de personalidade, refletindo 

sobre a experiência sempre ressignificada do sujeito em sua relação com o mundo. É ainda 

a partir da influência do pensamento fenomenológico que a Psicologia da Gestalt volta-se 

ao estudo da percepção e concebe uma maneira não linear de compreender o 

desenvolvimento e, portanto, a expressão da subjetidade. Segundo Koffka, por exemplo, a 

inteligência se constitui não apenas por meio de organizações lógicas, mas se articula à 

consciência de identidade dos significantes por meio de significações, e cada momento 

constitui uma forma concreta cuja totalidade significativa existe em si mesma enquanto 

fenômeno da disposição perceptiva, e não em relação a uma forma/modelo geral a ser 

realizado do ponto de vista de um desenvolvimento linear. Refletindo sobre esta 

compreensão da Gestalt de matriz fenomenológica, Merleau-Ponty (1990) se opõe a uma 

compreensão do desenvolvimento num tempo linear, afirmando que “não é nem o corpo, 

nem a consciência que produz o desenvolvimento, mas é a existência entendida como o 

conjunto das configurações das condutas possíveis para um indivíduo num dado momento” 

(p. 50). 

Assim, não se trata de negar fases regularmente previsíveis de acordo com 

determinados critérios macroscópicos, mas apontar que seu valor é restrito ao nível 

individual, pois frente a um outro concreto não interessa uma classificação, porém 

encontrar um dinamismo individual em uma situação específica. Esta discussão é muito 

próxima da que Hannah Arendt (1993) faz em torno do problema filosófico que funda a 

fenomenologia: 
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O moderno sentimento de desabrigo (homelessness) no mundo sempre terminou 

com as coisas arrancadas de seu contexto funcional. Uma prova disto, que dificilmente 

passa despercebida, é a literatura moderna e boa parte da pintura moderna. Conquanto se 

possa interpretar esse desabrigo sociológica ou psicologicamente, sua base filosófica reside 

no fato de que embora o contexto funcional do mundo, no qual eu também estou envolvido, 

possa sempre justificar e explicar que existam, por exemplo, mesas e cadeiras em geral, ele 

nunca pode me fazer apreender conceitualmente que esta mesa é. E é a existência desta 

mesa, independentemente das mesas em geral, que produz o abalo filosófico. (p. 16,17). 

 
Hannah Arendt, ao observar que na modernidade a coincidência filosófica entre ser 

e pensamento foi rompida e de que Husserl buscou pela fenomenologia restabelecer esta 

relação, reconstituindo o mundo enquanto lar humano, atenta para o fato de que, na 

perspectiva Husserliana, o mundo pode aparecer não mais como algo dado ao homem, mas 

como algo criado por ele. No entanto, o homem não é criador do mundo nem de si próprio, 

embora o transforme, como o faz a si mesmo. É neste aspecto que reside a orientação 

fenomenológica para a filosofia da existência, que procura se reconciliar com o fato de que 

o homem não é criador do mundo, compreendendo sua experiência concreta como 

realidade possível.  

Neste sentido, Arendt comenta a filosofia de Shelling, como um representante desta 

questão moderna, afirmando que “desde o início, essa filosofia glorifica a contingência, já 

que aí a Realidade cai diretamente sobre o Homem como algo inteiramente incalculável, 

impensável e imprevisível” (1993, p.19). Do mesmo modo que com a noção de situações-

limite em Jaspers, estamos diante de uma concepção que busca descrever a constante e 

rápida reformulação das experiências vividas. Ora, este é exatamente o estado de coisas 

moderno que presenciamos na experiência clínica e que aparece como fruto das condições 

sociais e históricas de nosso tempo. Se a filosofia é a consciência de uma época, a questão 

da existência levantada pela filosofia expressa com muita propriedade o desamparo das 

relações que construímos no mundo contemporâneo, nas quais o impensável, o imprevisível 

e as situações limite não são exceção, mas a própria condição de vida dos homens em sua 

experiência concreta com o mundo. Pensar no homem contemporâneo a partir de sua 

relação com o mundo é focalizar justamente a questão mais recorrente no modo como os 

homens concretos vivenciam o sofrimento em nosso tempo. 
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A análise da existência, desta maneira, não formula conceitos estáticos para definir a 

experiência humana, mas antes clareia as “condições em que a vida é dada ao homem”. 

Assim, toda experiência é melhor elucidada quando compreendo que o nascimento, a 

morte, o tempo, o outro, o mundo, as coisas, etc., lhe constituem, como Heidegger buscou 

elucidar em Ser e Tempo (1927). No entanto, cada nova experiência humana carrega 

consigo a pro-vocação à teorização, enquanto pensamento do sentido. Neste aspecto, a 

investigação clínica se faz novamente teorização, na interlocução com o outro no contexto 

da experiência concreta com ele, que se me apresenta 

Se a filosofia se encarregou das condições da existência, a psicologia se volta para a 

experiência humana viva e concreta que se manifesta na narrativa daqueles que lhe buscam 

auxílio e na expressão da subjetidade que se manifesta em toda investigação psicológica. É 

claro que tais expressões ocorrem dentro das condições nas quais a vida é dada ao homem, 

objeto da investigação filosófica, mas possuem suas particularidades e modos próprios de 

desenvolvimento, um fluxo da consciência que reconhecemos como nossa experiência 

psicológica. Reconhecer filosoficamente as condições da experiência humana em sua 

incompletude e parcialidade não objetificável significa olhar psicologicamente o homem a 

partir do vivido e resgatar o caráter propriamente experiencial de uma apropriação 

psicológica de si que é, antes de ser objetivada conceitualmente, construída em nossa 

relação com o mundo. É nesse sentido que Jaspers afirma que em psicopatologia geral que 

não é possível a apreensão conceitual do homem, já que sua experiência é um movimento 

em constante devir. A mesma observação que Jaspers faz em relação à psicopatologia pode 

perfeitamente ser compreendida no tocante à psicologia como um todo.  

Desse modo, uma psicologia cuja prévia tomada de posição filosófica ancora-se na 

fenomenologia dirige-se para a compreensão do sentido da experiência e, assim orientada, 

tem na clínica um lugar privilegiado de investigação, já que é, por excelência, o lugar em 

que não apenas elas são descritas e manifestadas, mas no qual se interroga por seu sentido. 

Nesta mesma perspectiva, uma clínica que se volta para os meios concretos nos quais os 

homens forjaram o sentido de seu existir reconhece que não estou diante apenas de uma 

subjetividade intrapsíquica, mas que o outro me apresenta o mundo concreto em que habita, 

assim como os modos de seu habitar. 
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O trabalho do psicólogo é justamente construir um conhecimento sobre a 

experiência humana a partir da compreensão, esta abertura para o mundo por meio da qual 

o sentido é possível, o que significa que embora certas experiências possam ser 

comunicadas e pertencer ao mesmo horizonte de sentido por meio da realidade humana da 

qual todos participamos, cada realidade para a qual o psicólogo atenta, seja no consultório, 

em uma instituição ou em outro contexto qualquer, exige uma nova formulação teórica e 

reflexiva. Esta condição da experiência humana já foi observada por Hannah Arendt e 

Merleau-Ponty. A primeira apresenta a questão do ponto de vista da política, comentando 

que é falseador tentar encontrar relações de causalidade e efeito em fatos como a Primeira 

Guerra Mundial, já que “o próprio passado só pode vir com o acontecimento” e Merleau-

Ponty apresenta a questão tanto para a realidade histórica e sociológica quanto para a 

lingüística e a própria psicologia.   

 
A partir do momento em que reconheci que minha experiência, justamente 

enquanto minha, abre-me para o que não é eu, que sou sensível ao mundo e ao outro, todos 

os seres que o pensamento objetivo colocava à distância aproximam-se singularmente de 

mim. Ou, inversamente, reconheço minha afinidade com eles, sou apenas um poder de 

ecoá-los, compreendê-los, responder-lhes. Minha vida me aparece como absolutamente 

individual e absolutamente universal. O reconhecimento de uma vida individual que anima 

todas as vidas passadas e contemporâneas e delas recebe toda vida (...) é a consciência 

metafísica:, cujo primeiro grau é o espanto da descoberta da defrontação dos contrários; e o 

segundo grau, reconhecimento de sua identidade na simplicidade do fazer. A consciência 

metafísica não possui outros objetos além daqueles da experiência cotidiana: este mundo, os 

outros, a história humana, a verdade, a cultura. (p.188). 

 
Desta maneira, elementos do real como as relações humanas e a cultura não são 

fragmentos observados localizadamente pela antropologia ou pela sociologia, mas 

dimensões entremeadas na mesma experiência humana, cujo olhar pode dirigir especial 

atenção para uma perspectiva, mas não elimina neste movimento outras dimensões aí 

mestiçadas. Isto implica que a decorrência mais pertinente de uma psicologia que buscasse 

compreender a existência humana seria a investigação nos próprios contextos de sua 

ocorrência, ultrapassando o laboratório. É justamente pela condição ambígua de 

singularidade e pluralidade da experiência humana, tão discutida por Merleau-Ponty, que 
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Jaspers afirma que em psicopatologia mais valeria o estudo aprofundado de um caso do que 

diversas catalogações quantitativas e superficiais. É também porque a experiência humana é 

em alguma medida única que Jaspers se recusa a atribuir ao que denomina “vivência” uma 

relação de causalidade universal. Assim, é o relato das experiências da ação investigativa 

do psicólogo nos contextos em que a experiência se dá que pode permitir não um 

conhecimento generalizável, mas o aprofundamento da compreensão da experiência 

humana em um dado contexto. O máximo que se pode fazer é, como fizeram Minkowski e 

Boss, relacionar certas experiências a alguns aspectos da condição humana, como o tempo, 

no caso do primeiro, ou a angústia e a culpa, no caso do segundo. Todavia, sempre que tais 

relações são generalizadas para uma conceitualização universal da forma clássica, perde-se 

a consciência filosófica que tão oportunamente a fenomenologia trouxe à psicologia sobre o 

hiato entre experiência humana e conceitualização que, se não permite um esclarecimento 

completo do homem, possibilita sempre uma retomada no rumo da experiência pela sua 

ressignificação.    

Se queremos considerar a experiência humana em toda a sua radicalidade, 

necessitaremos abarcar em nosso pensamento a ambigüidade que os seus diversos aspectos 

podem oferecer. Assim, os pontos de vista adotados pelos diversos campos do 

conhecimento não são estáticos, mas transdisciplinares. Neste sentido, não apenas a 

compreensão fenomenológica é a definição do posicionamento epistemológico sob o qual 

observamos o fenômeno humano, como também outros conhecimentos se aliam à 

psicologia para reportar suas investigações e sua práxis às condições concretas de vida no 

mundo. A experiência psicológica poderá ser então compreendida, a partir das concepções 

fenomenológicas sobre a existência, em sua articulação com as relações sociais, a cultura, a 

comunicação, a linguagem, etc., desde que parta de um compartilhamento da experiência 

que considere o papel do outro como informante tanto quanto os seus meios concretos de 

vida. 
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Inserção da Psicologia nas instituições, comunidades e saúde pública: clínica 

ampliada?  

“A teoria é a consciência cartográfica do caminho que vai sendo percorrido 
pelas lutas políticas, sociais e culturais que ela influencia tanto quanto é 
influenciada por elas” (SANTOS, 2000, p. 37). 
 
SUPERVISORA DP: E assim, a partir dos atendimentos, teve a supervisão dos 
atendimentos e teve algumas questões que discutimos em relação a isso, sobre 
estar em plantão. A Estagiária DP5 trouxe essa questão de estar dentro da 
instituição, de estar aqui que é diferente, o que é uma intervenção. A questão que 
a gente discute de clínica ampliada... A questão que nós mesmos discutimos, do 
plantão na instituição como espaço de desalojamento... Enfim, a supervisão rolou 
e teve muita coisa que foi bacana. (Cenário 1, Cena 1) 
SUPERVISORA DP: Mas acho que não foi à toa: aquele trecho fala da 
necessidade da universidade estar inserida na sociedade. Eu tinha discutido com o 
Supervisor de Campo DP2 que a supervisão de campo tem às vezes um papel de 
coordenação lá, porque ela existe exatamente porque eles vão no campo, não é 
uma coisa fechada. É uma referência para quem começa num contexto de 
ampliação do espaço clínico. 
SUPERVISORA APP/PET: É por isso que eu quero discutir mais clínica 
ampliada. Tem a ver com o que a gente faz. Pode ser um tema para os seminários 
que o Supervisor HU2 propôs. Tem um alcance que não é só no pessoal. (Cenário 
1, Cena 2). 

 
 

O desenvolvimento da Psicologia como ciência no final do século XIX e início do 

século XX, ocorria a partir das pesquisas de laboratório, das reflexões filosóficas e do 

atendimento individualizado de pacientes na clínica. A maior exceção a este modelo na 

época se dava no atendimento psiquiátrico em saúde mental nas experiências de Freud, 

Jaspers e Binswanger. No entanto, embora tais práticas pudessem questionar uma visão 

biologizante e estruturalista da experiência humana e articulassem os fenômenos da clínica 

ao contexto social, não colocavam o próprio contexto social como tema de reflexão para 

intervenção, não questionando, por exemplo, o modelo do hospital psiquiátrico.   

No campo europeu, algumas explicações sociológicas e articulações entre o 

psíquico e o social do começo do século trazem ideias de psicologização do social e de 

compreensão da personalidade a partir do conceito biológico de instinto (Neto, 2000). 

Neste sentido, a psicologia serve à individualização das questões sociais, co-forjando o 

modelo clínico liberal. No Brasil, o período da República Velha e a adoção do modelo 

higienista marcam uma psicologia voltada às ideias de adaptação e ajustamento (Braga, 

2005). 
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Na outra ponta das relações entre psicologia e contexto social, Durkheim marca a 

desarticulação entre o fato psíquico e o fato social, numa tentativa de não reduzir o fato 

social a um psiquismo baseado no instinto, mas também restringindo as questões do 

relacionamento entre homens ao olhar sociológico, hegemonicamente marcado e 

compreendido desde então pela economia. É neste cenário que faz sentido a disseminação 

da compreensão marxista das relações sociais, profundamente marcada pelos fatores 

econômicos.  

No contexto do esforço econômico e social de reconstrução do pós-guerra e diante 

de fatos e atos como o holocausto e a bomba atômica, que não poderiam ser explicados 

unicamente pelas leis sociais, pelo instinto ou pela vontade humana, o ideal de sujeito 

epistêmico pleno e de leis universais para os fenômenos humanos não se mostrou 

suficiente. Buscando compreender as experiências da Primeira e da Segunda Guerra 

Mundial, emergem, no panorama contemporâneo, inúmeros questionamentos acerca da 

condição humana, do alcance das ciências e do significado da política (Arendt, 2001, 

Serres, 2003, Adorno, 1995). O massacre em massa, o risco representado pela bomba 

atômica, a aceleração da circulação de informações, a reorganização da produção industrial, 

a migração de elementos totalitários para os regimes democráticos (Arendt, 2002), entre 

outros, representaram uma evolução técnica na qual muitas vezes as questões propriamente 

humanas são relegadas ao segundo plano ou discutidas a partir de um pano de fundo no 

qual as metanarrativas ainda buscam se impor, apoiadas nos antigos paradigmas positivistas 

de alcance da verdade através da dúvida cartesiana, do método experimental e do cálculo. 

Lyotard (1988) analisa a crise de paradigmas científicos iniciada no contexto das 

guerras mundiais como a falência das metanarrativas enquanto recursos explicativos do 

mundo, cujo auge se dá a partir do final do século XX. Lyotard considera a metafísica 

proposta pelos metarrelatos como a essência do sentido e atributo de verdade das ciências 

da era moderna, que entra em decadência nas sociedades pós-industriais, nas quais a ciência 

não é mais produtora de verdades, mas de informações. É refutável a eleição da metafísica 

como o meio por excelência de atribuir sentido à realidade, já que como bem lembrou 

Arendt (2000) a decadência do pensamento moderno de maneira alguma significa a 

decadência da capacidade humana de pensar e atribuir sentido à realidade. Além disso, as 

idéias nunca poderão se produzir apenas como mercadorias descoladas da experiência ou 
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do pensamento, pois guardam consigo uma perspectiva a partir da qual contemplamos e 

compreendemos o mundo. Apesar destas ressalvas, há uma consideração essencial na 

análise de Lyotard (1988): o fato irrefutável de que as inúmeras contradições em que se viu 

a ciência ao longo do século XX chamaram a atenção para a impossibilidade de construir 

leis universais sobre o real, que Lyotard localiza na metafísica, mas que podemos ampliar 

para os campos de saber das ciências humanas. Assim, as pretensões de universalização de 

teorias antropológicas, psicológicas, sociais, pedagógicas, etc., tais como algumas 

interpretações do marxismo, da psicanálise, do behaviorismo, das teorias de aprendizagem, 

entre outras, mostram-se insuficientes perante a diversidade e complexidade de situações 

que a realidade concreta apresenta.  

A experiência das duas guerras mundiais, com o paradoxo da inovação tecnológica 

servindo à destruição de populações inteiras e do planeta, significou assim uma 

intensificação do rompimento epistemológico com a ideia de progresso e com a crença na 

possibilidade de resolução dos problemas humanos por um saber universal produzido pela 

ciência, levando a questionamentos, novas experiências e novos paradigmas tanto no 

campo do conhecimento humano quanto no campo da atuação social. Segundo Arendt 

(1973), em texto escrito em 1968: 

 
A procura incessante e insensata de especialização original em alguns campos, onde 

só é possível agora encontrar erudição, tem levado, ou à pura irrelevância, o famoso saber 

mais sobre cada vez menos, ou ao desenvolvimento de uma pseudo-especialização que na 

verdade destrói seu objetivo. É sabido que a rebelião dos jovens, não motivada 

exclusivamente por questões morais ou políticas, foi em grande parte dirigida contra a 

glorificação acadêmica da especialização e da ciência, ambas gravemente comprometidas a 

seus olhos, ainda que por motivos diferentes (...). O progresso da ciência não somente 

deixou de coincidir com o progresso da humanidade (o que quer que isso signifique), mas 

também poderia até mesmo disseminar seu fim, da mesma forma que o progresso ulterior 

da especialização pode levar à destruição de tudo o que a fazia valer a pena. (p.115). 

 
No cenário destas transformações, se difundem olhares para a transdisciplinaridade 

e tentativas de compreensão dos fenômenos humanos para além da via única da 

especialização disciplinar, buscando uma rearticulação entre o fenômeno psicológico e o 

fenômeno social como recurso para compreender os eventos da história então recente. 
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Ainda após a primeira guerra mundial, Benjamin reflete sobre a experiência e as 

dificuldades contemporâneas de sua comunicação e articulação no campo social e 

Minkowski (1967) relata o atendimento de seus pacientes após a primeira guerra mundial 

como contexto do início de suas reflexões fenomenológicas. Adorno (1995) buscará 

relacionar o pensamento psicanalítico ao pensamento marxista, visando compreender os 

fenômenos da época a partir de uma articulação teórica que contemplasse a experiência do 

indivíduo e os processos sociais. Arendt (1999) chega a discutir o desenvolvimento da 

reflexão em “tempos sombrios”, relacionando o pensamento de diversos autores ao 

contexto da segunda guerra mundial. Heidegger primeiramente filia-se ao nazismo 

compreendendo as ideias eugênicas como preservação da comunidade alemã num contexto 

de compressão dos espaços advindo da industrialização, no qual a tensão entre local e 

global gerou reações de expurgo (Harvey, 1992). No período do pós-guerra, redirecionando 

as intervenções possíveis de seu pensamento, busca uma aproximação com a psiquiatria no 

intuito de fazer com que sua filosofia pudesse auxiliar situações concretas de sofrimento 

humano, sendo os “Seminários de Zollikon” expressão e fruto desta tentativa.  

Algumas consequências das duas guerras mundiais, como a implementação do 

Estado de Bem-Estar Social na Europa do pós-guerra, os esforços de reconstrução 

econômica e social e as estratégias de readaptação dos egressos de guerra fomentam o 

terreno no qual lutas por transformações sociais começam a ser travadas, principalmente a 

partir da década de 60. São os filhos da guerra que, em 1968, irão contestar o modo de 

organização e atuação da universidade, propondo novas formas de ação e produção de 

conhecimento e trazendo à tona a necessidade de responsabilidade social da universidade. 

Como afirma Santos (1996) 

 
O apelo à prática teve, a partir dos anos sessenta, uma outra vertente, de orientação 

social e política, que consistiu na invocação da ‘responsabilidade social da universidade’ 

perante os problemas do mundo contemporâneo, uma responsabilidade raramente assumida 

no passado, apesar da premência crescente desses problemas e apesar de a universidade ter 

acumulado sobre eles conhecimentos preciosos (...) o movimento estudantil dos anos 

sessenta foi, sem dúvida, o porta-voz dessas reivindicações mais radicais no sentido da 

intervenção social da universidade (p.205, 206). 
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Arendt (1972) critica o olhar exclusivamente econômico ao analisar os eventos 

históricos de algumas revoluções, apontando para a possibilidade de realização da política 

na prática e na discussão coletiva (como no caso dos sovietes da Revolução Russa). Ao 

mesmo tempo, apresenta as dificuldades de perpetuação da discussão e da construção 

coletiva oriundas do pensamento universalizante apoiado na ideia de partidos e de Estado-

Nação, de tendência hegemonizante. Desse modo, a noção de que a promoção da 

construção coletiva e participativa se faz a partir da inserção e intervenção nos 

microcontextos sociais ganha espaço a partir dos fracassos das revoluções, que não apenas 

não possibilitaram a realização de uma utopia democrática e autogestionária como ainda 

acabaram por resultar muitas vezes em regimes totalitários (Arendt, 1972), reorientando a 

própria pesquisa em ciências humanas para a consideração do pesquisador a partir de sua 

interferência no contexto social, em detrimento de uma pretensa neutralidade científica. 

É no contexto de um resgate das relações humanas em dimensões que considerem o 

aspecto econômico, mas que possam contemplar também outros aspectos que ganham 

força, nas ciências humanas, diversas vertentes de pesquisa participante e pesquisa 

interventiva. Do mesmo modo se fortalecem as elaborações teóricas que buscam, no campo 

da psicologia e da sociologia, contextualizar a reflexão e articular sujeito e contexto social, 

como é o caso da psicossociologia, da psicologia social clínica, da esquizoanálise e da 

psicologia institucional, entre outras.  

 A diversidade de vertentes quanto à pesquisa interventiva e quanto às articulações 

entre a experiência do sujeito e o campo social demonstram que esta passagem não se deu 

de forma homogênea, mas conjugou diferentes compreensões sobre o que seja o sujeito, o 

campo social, o papel da universidade neste meio e o tipo de participação em pesquisa e de 

conhecimento que poderia ser constituído a partir de então. Conforme Santos (1996), 

 
A reivindicação da responsabilidade social da universidade assumiu tonalidades 

distintas. Se para alguns se tratava de criticar o isolamento da universidade e de a pôr a 

serviço da sociedade em geral, para outros tratava-se de denunciar que o isolamento fora 

tão-só aparente e que o envolvimento que ele ocultara, em favor das classes dominantes, era 

social e politicamente condenável. Por um lado, para alguns a universidade deveria 

comprometer-se com os problemas mundiais em geral (...) para outros, o compromisso era 
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com os problemas nacionais (...) ou mesmo com os problemas regionais ou locais das 

comunidades imediatamente envolventes (...) (p.205.206) 

 
 Entre as tensões advindas de pressões pelos mais variados tipos de concepção sobre 

a relação entre universidade e sociedade, emerge até mesmo uma concepção de “uma 

universidade funcionalizada, disponível para o desempenho de serviços públicos e a 

satisfação das necessidades sociais conforme a solicitação das agências financiadoras” 

(Santos, 1996). Tal vertente admite tanto  

 
a colaboração com as forças armadas e a CIA, à ligação à indústria ou às 

associações de agricultoras como a assistência técnica aos países do terceiro mundo, o apoio 

às escolas das zonas urbanas degradadas, a organização de ‘clínicas de vizinhança’ para as 

classes populares, a assistência jurídica e judiciária aos pobres. (p.206)    

 
Ainda no tocante ao tipo de intervenção e assistência proposto pela universidade, vale 

ressaltar que, muitas vezes, o comprometimento junto às populações menos favorecidas não 

se deu de modo democrático, mas por meio da imposição de determinados modelos 

importados da universidade a meios sociais diversos, frequentemente negando o saber e a 

experiência dos sujeitos que neles viviam. Deste modo, as propostas de pesquisa 

participante e de intervenção no meio social tanto puderam servir para a construção 

conjunta de conhecimento quanto como instrumento para novas formas de dominação dos 

grupos sociais. 

É neste contexto que se desenvolve o questionamento do alcance e das implicações das 

ciências modernas e que emergem na clínica novos modos de compreensão, intensificados 

a partir da segunda guerra mundial. Por outro lado, transformações nas próprias ciências 

sociais orientam-se, no tocante a esta questão, ao resgate da subjetividade e à busca mais de 

uma interpretação das condições sociais do que de seu controle. É nesta seara que geminam 

as sociologias compreensivas, as psicossociologias e psicologias sociais, orientadas pela 

compreensão de que a possibilidade de previsão e controle amplos do social, pautada pela 

perspectiva econômica, é não apenas restrita como também restritiva. Esta compreensão 

conduziu a outras perspectivas, em que importa mais uma análise que possibilite 

intervenções voltadas aos grupos e ao cotidiano. 
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Do mesmo modo, o crescimento da pesquisa etnográfica, metodologia oriunda da 

Antropologia e atualmente utilizada de modo amplo em várias áreas das ciências humanas 

– Sociologia, Psicologia, Educação, etc. – é originário desta orientação, bem como várias 

vertentes a ela relacionadas, que recorrem à pesquisa participante como possibilidade de 

constituição de novas vias para o conhecimento.  

É nesta perspectiva que André Lèvy (2001) faz uma análise da interdisciplinaridade 

no contexto das ciências humanas. Para o autor, as propostas de transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade são consequência dos problemas criados pela “modernidade”, que no 

âmbito das relações sociais atomiza sujeitos e conhecimentos. André Lèvy oferece as 

leituras de Edgar Morin, Michel Serres e David Riesmann para descrever estes problemas 

em termos de uma interdependência cada vez maior dos indivíduos, aumento dos 

problemas sociais em escala mundial e globalizada, concomitante a uma “desagregação dos 

problemas sociais e dos valores” (p. 34) que reforça os sentimentos de “atomização e 

esmigalhamento”. As propostas transdisciplinares seriam uma tentativa de compreensão e 

tessitura de outros caminhos, buscando recerzir o tecido social retalhado. Estas propostas 

esbarram, porém, no risco da ilusão da constituição de um modelo completo de 

compreensão dos fenômenos sociais, do “desejo de recomposição de um conjunto 

homogêneo e unitário, de uma realidade vivida como profundamente dividida” entre as 

diferentes forças e movimentos sociais. 

Um aspecto a ressaltar neste contexto de rearticulação epistemológica é a relevância 

adquirida pela pesquisa participante em muitas vertentes: pesquisa-ação, pesquisa 

participante, pesquisa e intervenção participante, etc. Estas abordagens em pesquisa, que 

partem do pressuposto de uma impossibilidade de neutralidade do pesquisador e de uma 

possibilidade de recurso ao próprio dado de intervenção enquanto relevante em pesquisa, 

tendem a convocar a multidisciplinaridade para a compreensão de contextos complexos.  

Por outro lado, a diferenciação entre as modalidades de pesquisa participante, dos 

pontos de vista ético, político, metodológico e científico desvela inúmeras possibilidades de 

constituição coletiva do conhecimento. Nesse sentido, algumas abordagens, como a 

pesquisa-ação, emergem a partir de uma crítica à  
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ausência de compromisso político da etnografia clássica com seus “sujeitos de 

pesquisa” e a busca metódica de objetivação destes mesmos sujeitos e sua cultura. Esta 

crítica focaliza a participação do pólo “pesquisado” que, na medida em que participa da 

pesquisa-ação, deve se educar e/ou se organizar politicamente. (Andrade, Morato & 

Schmidt, p. 193) 

   
A proposta da pesquisa ação, com espaço relevante na América Latina dos anos 60, 

emerge filiada às correntes institucionalistas em psicologia, buscando desconstruir posições 

instituídas de saber, constituindo um conhecimento cooperativo e participativo. Em muitos 

desenvolvimentos de pesquisa interventiva em Psicologia no contexto da América Latina, a 

orientação teórico-prática se constituiu, por um lado pelo marxismo, enquanto perspectiva 

de interpretação social e transformação política, e por outro pela psicanálise, enquanto foco 

de compreensão dos sujeitos sociais e suas relações. Como apontam as autoras, “sabe-se 

que a inspiração teórica forte do movimento latino-americano da pesquisa-ação foi o 

marxismo e a pesquisa-intervenção no campo da psicologia foi bastante marcada por 

correntes da psicanálise.” (p.193). 

No contexto da Psicologia, o movimento mais amplo das passagens 

transdisciplinares na compreensão dos contextos de constituição dos fenômenos a serem 

estudados levou a um direcionamento para o contexto social. Assim, se a clínica tradicional 

baseava-se num olhar para o sujeito individualizado tanto nas instituições quanto nos 

consultórios, as novas compreensões e abordagens em pesquisa interventiva, bem como a 

própria complexidade do real que elas desvelavam, apontavam para a necessidade de novas 

teorizações, marcando uma passagem do sujeito individual para o sujeito social.   

Deste modo, há um direcionamento a partir do contexto do pós-guerra que culmina 

no movimento estudantil de 1968, no qual se inicia e desenvolve uma compreensão da 

subjetividade a partir do contexto social, distanciando-se de uma subjetividade modelar 

individualizada positivista. 

 
 

Contexto social e psicologia social clínica:  

SUPERVISOR HU2: Lá a gente traz um caso e discute. Essa pode ser uma ideia 
para a gente compreender a fenomenologia na clínica, mas pode ter outros 
jeitos... De repente a gente pode discutir o nosso trabalho com a social clínica, 
que a gente usa também...  



 329 

SUPERVISORA APP: A gente pode trazer a discussão da classe num seminário 
também. Pode pôr um de clínica ampliada também.  

 

 A articulação entre pesquisa interventiva e atuação no contexto social em ciências 

humanas, principalmente a partir das transformações sociais, políticas e acadêmicas da 

década de 1960, busca construir outra perspectiva de relação entre teoria e prática, na qual a 

própria atuação do pesquisador passa a ser abarcada como objeto e cenário de pesquisa. 

Estas novas articulações implicam tanto olhares teóricos universalizantes, calcados numa 

perspectiva paradigmática de investigação, quanto perspectivas teóricas pautadas por uma 

contextualização do conhecimento construído. Neste contexto, a Psicologia Social Clínica 

emerge na França buscando construir um modo participativo de pesquisa a partir de uma 

compreensão clínica das relações sociais, que articula psicanálise e marxismo. 

 No contexto do questionamento das universidades e das reflexões sobre a 

necessidade de sua ação prática no campo social, Max Pagès (1974) e Eugène Enriquez 

(1997) relatam o início das propostas interventivas no campo social, forjando o cenário para 

a utilização da psicanálise na análise das instituições (Enriquez, 1997). Max Pagès refere-

se, inclusive, à interlocução com Carl Rogers à época, que, a despeito de diversas 

diferenças, foi fecunda para o pensamento de ambos. 

Atualmente, Lèvy (2001), Enriquez (1994), Sévigny (2001), Barus-Michel (2001), 

na perspectiva da Psicologia Social Clínica e da Psicossociologia, articulam Psicologia e 

Ciências Sociais como modo de intervir e investigar instituições, organizações e outros 

contextos sociais. Lèvy (2001) considera que este entrelaçamento é, ainda, o ponto de 

partida das sociologias ditas “compreensivas” e da etnografia. Nesta perspectiva, André 

Lèvy (2001), ressalta a importância de se considerar a subjetividade na compreensão das 

instituições e organizações, que não se apresenta como tentativa de “compreensão total” da 

realidade, mas como “movimento dinâmico de sentido a essa realidade”, que está sempre 

próximo à crise e, portanto, a um reconhecimento dos limites humanos:  

 
nesses momentos em que a morte está inscrita no coração da vida, nos quais esta 

última vacila, nos quais tudo parece oscilar no nada e no absurdo e no qual a decomposição 

está em ação. Nesses momentos de desespero ou de crise, mas também de renascimento e 

de reconhecimento é que o trabalho se impõe e pode adquirir seu sentido (p. 35). 
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O próprio André Lèvy alerta para os riscos da transdisciplinaridade (que ele define 

como as ciências “de fronteira” entre outras ciências, como, por exemplo, a psicologia 

social, sócio-economia ou psicopedagogia) e da pluridisciplinaridade (o trabalho em 

diálogo com pessoas de outras formações, multiprofissionalmente referenciado, 

reconhecendo os limites dos fundamentos epistemológicos de cada uma), que buscam uma 

“abordagem mais geral, senão global, que permita apreender como se entrelaçam as 

diferentes dimensões do real” (p.32). Entre estes riscos, ele aponta a possibilidade destas 

propostas de “facilmente nutrir e se nutrir da ilusão de um pensamento totalitário”, ainda 

que “certamente, a vontade de apreender o real como uma totalidade não engloba 

necessariamente a pretensão de pensá-lo em sua totalidade”.  

Por isso muitos autores (Lèvy, 2001; Spink, 2003) tomam o cuidado de limitar o 

alcance das abordagens “sistêmicas” concebendo-as como um método e instrumento de 

orientação, e não como teoria unitária. Porém, há uma expectativa de compreensão do real 

segundo um sistema coerente e apreensível em sua totalidade em torno da 

interdisciplinaridade, expectativa que pode ter como consequência corroborar a redução do 

real ao que é apreensível e representável, negando “tudo o que resiste a esta apreensão”. 

Refletindo sobre as ideias de Lèvy, pode-se observar a formação desta ilusão não apenas no 

contexto de pesquisa ou das especialidades, mas na imagem e na compreensão cultural e do 

senso comum acerca de conhecimentos profissionais e científicos, mesmo quando os 

próprios profissionais e pesquisadores reconhecem seus limites. Igualmente, tal alerta 

auxilia a compreensão da questão sócio-política na reflexão e na prática humanas: a 

psicologia sempre se arrisca a se transformar em manipulação ideológica quando é 

concebida como um meio de ação política, no entanto também o é quando considerada e 

praticada dissociada de uma ação, uma perspectiva e um movimento político. 

Se o desenvolvimento das abordagens de pesquisa interventiva ocorre a partir do 

reconhecimento do caráter intrusivo e modificador do pesquisador no contexto de pesquisa, 

o modo como esta inserção é compreendida e interpretada modifica-se em diferentes 

abordagens. Muitas vezes, principalmente em Psicologia, refere-se não apenas à 

interferência do pesquisador no contexto de pesquisa, mas também à atuação profissional, 

no atendimento a uma demanda, que ocorre entrelaçada à investigação. 
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É no contexto de questionamento dos paradigmas de constituição do conhecimento 

possibilitado pela pesquisa interventiva que novas maneiras de compreender a pesquisa se 

realizam e possibilitam novos olhares. Deste modo, a orientação por uma “construção de 

conhecimento compartilhado sobre as situações que pedem esclarecimento e a experiência 

de gestão democrática dos rumos do trabalho”, buscando criar um “local das decisões e das 

sínteses interpretativas” torna a pesquisa um trabalho coletivamente construído, no qual o 

conhecimento se faz junto da própria intervenção, narrando-a.  

Assim também a definição do problema de pesquisa trazida “pelas pessoas ou 

grupos em forma de demanda, que advém de suas experiências ou vivências cotidianas, até 

então desconhecidas do pesquisador” e a determinação de permanecer “atento a cada uma 

de suas sensações para poder olhar para fora, caminhar, estranhar, surpreender-se, percorrer 

cada vestígio, in-vestigar” (p.39) revelam a mudança de posicionamento em relação ao 

saber constituído, resgatando a centralidade da experiência e do diálogo para a 

compreensão do real em ciências humanas. Esta perspectiva clínica, que Lèvy (2001) e 

Sèvigny (2001) caracterizam como démarche, permite a compreensão das realidades 

sociais a partir da subjetidade dos sujeitos que nela participam e a criação de um espaço no 

qual a pesquisa clínica se alia à intervenção no campo. Assim, dialogam com as propostas 

de atenção psicológica nas instituições, que também são oriundas de demandas sociais e se 

propõem a investigar a própria práxis.  

Na perspectiva de uma ampliação, pela via da interdisciplinaridade, das 

compreensões e saberes em pesquisa, Lèvy faz uma importante crítica à fenomenologia, 

principalmente Husserliana, e a algumas correntes psicológicas existenciais, nas quais a 

ênfase na experiência pode casar-se com a tradição pragmática americana, resultando em 

concepções e ações utilitaristas centradas na eficácia de curto prazo, como as psicoterapias 

breves. Nesse sentido, cabe pensar nos riscos da adoção do plantão psicológico sem 

reflexão sobre o contexto e os modos de atuação, por exemplo, para contemplar extensas 

filas de espera ocasionadas pela ausência de atendimento público. Por outro lado, a duração 

em si da psicoterapia não é garantia para sua não utilização utilitária, além de incorrer no 

risco inverso de manutenção de clientela para o terapeuta. 

 Lèvy alerta ainda para o risco e o paradoxo presente na fenomenologia de se 

pretender abarcar num mesmo “sistema” múltiplas dimensões da experiência (ontológica, 
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emocional e cognitiva). Nesta perspectiva, cabe uma ressalva: a fenomenologia não tem a 

pretensão de abarcar a realidade como um todo, sabendo-a inabarcável, e considera que são 

necessários critérios e fundamentos genealógicos para não se voltar a um relativismo 

absoluto. Deste modo, ao compreender a perspectiva fenomenológica por um viés de 

conhecimento absoluto, Lèvy expressa um olhar metanarrativo sobre a pesquisa científica. 

Por um lado, a Psicologia Social Clínica de viés psicanalítico-marxista se abre aos 

projetos de práticas psicológicas em instituições como campo no qual a ação clínica no 

cenário social se torna possível. Nesta direção, pode ser aproximada de uma perspectiva 

fenomenológica para a atenção psicológica nos contextos institucionais e comunitários, já 

que considera a pesquisa a partir da intervenção do clínico no campo e torna a própria 

práxis interventiva como objeto da pesquisa, sendo possível relacionar este modo de 

construção do conhecimento à cartografia clínica, utilizada nas práticas de atenção 

psicológica nas instituições e comunidades. Além disso, considera a intervenção não a 

partir da instituição como um todo, mas a partir dos sujeitos sociais que nela vivem seu 

cotidiano. Por outro lado, o posicionamento teórico e epistemológico defendido por Lèvy 

(2001) difere em pontos importantes daquele adotado nos projetos de atenção psicológica 

nas instituições, já que procuram compreender a práxis por meio de duas grandes matrizes 

de pensamento – ou, conforme Lyotard (1988), dois grandes sistemas metanarrativos – 

considerando, assim, a fenomenologia como uma perspectiva que buscaria justamente o 

que ela nega ser possível – a constituição de um conhecimento que abarcasse a totalidade 

da experiência em sua multiplicidade. É exatamente por considerar que o pensamento 

fenomenológico abandona as tentativas de explicação universal para buscar permanecer 

junto aos fenômenos da experiência concreta (Heidegger, 2001), tais como se mostram a 

partir de si mesmos, que o Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática 

em Psicologia foi transformando sua perspectiva.     

 
 
Contexto social, clínica e psicologia nas políticas públicas brasileiras 

 

SUPERVISORA APP: É, mas junto com isso tem uma mudança da mentalidade, 
que começa na Europa, com o 68, com o movimento das universidades francesas 
que o Boaventura discute e principalmente com o Basaglia, porque o Basaglia 
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vem para o Brasil nessa época, então muito do que se discutia estava pautado 
nele. 

SUPERVISORA DP: Mas acho que uma coisa não tira a outra, tem vários 
fatores. Não... 

SUPERVISORA APP: Sim, mas é importante marcar o Basaglia porque ele é que 
traz essa concepção e na verdade é uma concepção próxima à nossa, que foi 
incorporada de outro jeito, as pessoas levaram para outro lado, na saúde mental, 
na saúde pública, mas é próximo a nós no sentido de ter um olhar na 
fenomenologia, de estar preocupado com o sujeito na instituição e não só em 
cuidar da instituição, mas como ele tem um viés político, foi levado para outro 
lado... 

 
 
    É também no pano de fundo do pós-guerra – no qual ocorre a crise epistemológica 

que leva a universidade e as ciências humanas a questionarem seu papel – que se observam 

reformulações no tocante à compreensão da saúde pública. A partir de meados da década de 

1950, diversos acontecimentos, como os esforços de reconstrução de guerra, os 

movimentos por direitos civis nos Estados Unidos e a independência de diversos países 

africanos impulsionaram políticas mundiais que se voltaram, pela primeira vez, para a 

atenção primária em saúde. O maior ícone das influências dos movimentos políticos deste 

período nas transformações internacionais sobre o pensamento em saúde é a conferência de 

Alma-Ata, que em 1978 aponta a atenção primária como diretriz para a Organização 

Mundial de Saúde (Macedo, 2005; Brown, Cueto e Fee, 2006).  

Em relação aos temas atinentes à Psicologia, as transformações mais evidentes 

situaram-se no campo da saúde mental, que será discutido no presente contexto como 

situação paradigmática das questões ligadas à práxis psicológica e sua articulação ao 

contexto social ao qual se voltaram as políticas públicas. A reforma psiquiátrica brasileira 

se inicia no bojo dos movimentos pela redemocratização política e pela extensão e melhoria 

dos serviços públicos de saúde em geral, protagonizada pelo movimento sanitário. No 

panorama das lutas políticas, ambos os movimentos buscavam formular uma perspectiva 

epistemológica que articulasse a saúde às condições sociais concretas, principalmente a 

partir de meados da década de 1970, enfrentando nas políticas de saúde uma tradição 

restritiva, autoritária e baseada em uma lógica liberal-assistencialista.  

No Brasil, os trabalhadores passaram a possuir alguma assistência em saúde apenas 

em 1923, com a instauração das Caixas de Aposentadorias e Pensão, de acesso exclusivo a 
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funcionários de empresas conveniadas. Na década de 1930, este sistema foi substituído 

pelos I.A.P.S. (Institutos de Aposentadorias de Pensão), divididos entre categorias de 

trabalhadores e não mais entre empresas. A unificação dos sistemas de seguridade social 

apenas ocorreu em 1966, com a criação do INPS (Instituto Nacional da Previdência Social) 

e posteriormente do INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social). O sistema de saúde brasileiro era, portanto, baseado em políticas que restringiam o 

acesso a uma pequena parcela da população, auferiam benefícios desiguais, compreendiam 

o processo saúde-doença como determinado, sobretudo, por fatores biológicos e adotavam 

uma lógica curativa em detrimento da preventiva. A população que não tinha acesso ao 

sistema de saúde era atendida apenas em programas caritativos e assistencialistas, como os 

das Santas Casas de Misericórdia. Durante todo este período, o modelo de assistência à 

saúde mental, fomentado em especial desde a década de 1940, era baseado em grandes 

hospitais, que frequentemente funcionavam como hospitais-colônias, distantes dos centros 

urbanos e com estrutura precária (Paulin e Turato, 2004). A partir da década de 1960, 

dissemina-se, principalmente por meio de convênios com os I.A.P.S., a internação em 

hospitais particulares, que mantêm a função de exclusão social da psiquiatria.  

Neste período, a intervenção a partir das ciências psicológicas não se vinculava à 

assistência pública à população, mas se prestava majoritariamente à manutenção das 

desigualdades, em políticas de ajustamento social e exclusão78, nas duas principais 

vertentes voltadas ao psicológico: a psicanálise e a psicologia do ajustamento. Assim, as 

primeiras articulações entre sujeito e contexto social no Brasil são marcadas por um olhar 

experimental, generalista, e vinculado ou à Escola Nova ou à fundação das sociedades 

brasileiras de psicanálise (Patto, 1987, Coimbra, 1992).  João Leite Ferreira Neto (2004) 

ressalta que o modelo de clínica liberal foi o modelo predominante da teoria psicanalítica e 

de seu desenvolvimento no Brasil, pelo menos até os anos de 1980. Podemos considerar, 

nesta observação de Ferreira Neto (2004), uma relação deste modelo com as circunstâncias 

da saúde pública e da psicanálise brasileiras. A psicanálise, desde a década de 1930 até por 

                                                 
78 Exemplos destas atuações são as práticas de educação especial de Helena Antipoff que, embora abrindo 
espaço para a educação de crianças deficientes e com dificuldades de aprendizagem, acabou por estigmatizar 
uma parcela significativa dos alunos que não se adaptavam ao sistema educacional regular, em geral crianças 
pobres (Cotrin, 2010). Também Durval Marcondes, coordenando a Liga Brasileira de Higiene Mental, 
mantinha um programa em que os psicologistas (técnicos em psicologia, anteriores à regulamentação da 
profissão) avaliavam populações carentes (Herzberg, 2004) para detectar problemas de debilidade mental, 
ajustamento e conduta, em uma ação comparável, em alguns aspectos, à psiquiatria de setor de Bonnafé. 
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volta da década de 1970, era exercida quase exclusivamente por médicos, que tinham como 

tradição o atendimento em consultório particular, já que o atendimento coletivo era restrito 

às instituições de aposentadorias de pensão. Por outro lado, a Psicologia dirigida às classes 

populares a partir dos anos 1930 tem cunho higienista, classificatório e normatizador, em 

nível profilático e terapêutico, fomentada pela ideia do “déficit” psíquico e cognitivo, 

principalmente na criança, que estas práticas propõem “suprir” (Coimbra, 1992). No 

entanto, tais práticas não consistem em uma política de saúde no campo da psicologia, mas 

em um instrumento de normatização social, tendo como proposta principalmente a seleção 

de crianças aptas a frequentar as escolas regulares ou especiais.  

Estas duas psicologias, uma psicologia da subjetividade despolitizada e uma 

psicologia higienista da vigilância, se alinham em uma mesma concepção política liberal, 

numa “direita cultural”, nas palavras de Santos (1988). Coimbra (1992) ressalta a ligação, 

até o final dos anos 1970, entre as formações e práticas psicológicas e o modelo de 

subjetividade intrapsíquica, individualizada e “apolítica”, hegemônico e difundido no 

decorrer da ditadura. Um elemento que denota esta caracterização é o fato de que a 

formação e fortalecimento das instituições ligadas a ambas as práticas, como a clínica 

Durval Marcondes, a Escola Normal de Noemi Rudolfer (Botelho, 1989) e as Sociedades 

de Psicanálise do Rio de Janeiro e São Paulo, que posteriormente se constituirão como os 

eixos nos quais se desenvolverá a psicologia no Brasil, datam do mesmo período (entre os 

anos 30 e 40) e se dividem entre estas duas abordagens.  

Assim, no Brasil, a questão do ajustamento esteve articulada à pobreza de modo 

predominante no pensamento e na atuação clínica, enquanto o modelo de clínica liberal 

florescia principalmente na psicanálise, que se voltava para as elites e adotava um olhar 

apolítico sobre a subjetidade. Estas práticas faziam parte do contexto pouco democrático 

brasileiro, que teve apenas o curto período de 1945-1964 como democracia. A psicologia 

dá seus primeiros passos em meio à ditadura, encontrando modos de subjetivação próprios 

de um individualismo cada vez mais dominante. Nesse contexto, muitas propostas 

acabavam por reproduzir tais condições. Embora as décadas de 1950 e 1960 assistissem a 

uma tímida ampliação de direitos em saúde, ela pouco acompanhava as transformações que 

o período do pós-guerra vinha gerando, principalmente no panorama europeu. 
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Sobretudo em razão do contexto econômico e social do pós-guerra haviam surgido, 

na Europa e nos Estados Unidos79, diversas abordagens na saúde mental (Cautella, 2003) 

que buscam questionar a epistemologia sob a qual a psiquiatria se fundara, muitas delas 

com participantes ligados a universidades. Tais abordagens comportavam uma crítica tanto 

ao caráter excludente da práxis psiquiátrica de vertente manicomial quanto ao 

posicionamento epistemológico sob o qual esta prática se fundara, baseado numa 

concepção objetivada do homem e da consciência, que pressupunha a matriz orgânica80 dos 

processos psicológicos, como o sofrimento e a desorganização psíquica. 

É importante observar que tais transformações no contexto da saúde mental foram 

precedidas de questionamentos epistemológicos no contexto universitário e em 

experiências inovadoras nas instituições, muitos deles ligados à fenomenologia. Toda uma 

geração de psiquiatras, psicólogos e filósofos interessados em questões psicológicas e no 

atendimento clínico, como Ludwing Biswanger, Merdard Boss, Eugene Minkowski e 

Franco Basaglia, inicia o estudo da fenomenologia com base no pensamento de Heidegger e 

Jaspers como recurso para a compreensão da condição de existência do homem. Esta teia 

de pensamento, que começa a se articular na Europa já voltada para questões da relação do 

homem com seu existir nos contextos de vida, influenciou muitas das experiências no 

atendimento clínico em saúde e educação no contexto europeu.  

As diversas propostas alternativas à psiquiatria baseada no modelo do hospital 

psiquiátrico buscaram reformular a concepção do sofrimento psíquico, colocando-o em 

relação com a sociedade, a partir de correntes de pensamento que faziam uma crítica à 

pretensa neutralidade do conhecimento científico. Assim, autores como Foucault, Deleuze e 

Guatarri, Husserl, Heidegger e Sartre figuram entre as referências de muitas das propostas 

de reforma psiquiátrica. Neste sentido, pode-se certamente considerar a fenomenologia 

como importante precursora dos rumos tomados pelas propostas alternativas em psiquiatria.  

                                                 
79 Os estados unidos tiveram um percurso bem diferente, pois a reforma não foi fruto de ações populares, mas 
do estado tendo a psiquiatria preventiva de Caplan como principal expoente. Embora a ênfase preventiva se 
inicie no Brasil a partir desta época, a reforma européia, principalmente a italiana, irá ter maior influência nas 
lutas pela transformação do epistemológico no contexto brasileiro. Assim, não abordarei a reforma americana, 
que excede os objetivos deste texto. 
80 Um exemplo clássico deste tipo de concepção é encontrado nas teorias de Bleuler e Kraepelin, ainda muito 
difundidas na psiquiatria e que formam a base para alguns diagnósticos do CID-10 (Código Internacional de 
Doenças). Para Kraepelin, a doença mental é resultado de um distúrbio exclusivamente orgânico. Já Bleuler 
divide os sintomas mentais em primários (físicos) e secundários (psicológicos), sendo que os sintomas 
secundários têm como causa os primários (Louzã Neto & Elkis,1999).  
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Na Inglaterra, a partir de 1938, Maxwell Jones (1972) desenvolveu em um hospital 

de guerra as primeiras experiências do que viriam a ser as comunidades terapêuticas, 

utilizando diversas atividades e discussões sobre a experiência em uma organização 

baseada na vivência em coletividade, em detrimento das terapias medicamentosas e de 

controle utilizadas na época. Além de Jones, David Cooper, Ronald Laing e Aaron Esterson 

formulam a antipsiquiatria, a partir da década de 1950. Com inspiração fenomenológica e 

existencialista, a antipsiquiatria reinterpreta as causas da esquizofrenia ao considerar que a 

crise geradora da loucura se desenrola em um contexto de pressões sociais que não 

permitem a expressão de si. A psiquiatria tradicional, nesta acepção, apenas aumentaria a 

repressão sobre o eu quando procura moldá-lo à norma social, intensificando o sofrimento. 

Os autores da antipsiquiatria propõem, contrariamente, que a pessoa possa ter espaço para 

expressar e compreender a vivência da crise, de modo a encontrar seus próprios caminhos 

em sua experiência. 

Na França, o fim da segunda guerra mundial marca o início das discussões que 

buscavam alternativas ao modelo hospitalar, guiando-se para a comunidade (Serrano, 

1982). Tosquelles instala no Hospital de Saint Alban uma comunidade terapêutica, 

pretendendo, de modo mais democrático do que o usual na época, praticar psicoterapia de 

base analítica com todos os pacientes, independentemente do estado de gravidade e 

utilizando sessões em grupo, sendo o precursor da análise institucional. Nesta época, surge 

ainda a psiquiatria de setor de Bonnafé (Fleming 1976, Castel 1987), que visitava as 

famílias para avaliar a saúde mental, com intuito profilático. No entanto, a idéia de 

profilaxia da saúde mental acabou por criar um modelo preventivo que, na prática, longe de 

diminuir os casos psiquiátricos, promoveu uma psiquiatrização da sociedade, pois muitas 

pessoas que antes não buscariam a saúde mental eram encaminhadas para tratamento. 

Ainda na França, Félix Guatarri amplia a análise institucional para incluir nela elementos 

políticos. Para Guatarri, todos os elementos da vida psíquica estão solidamente vinculados 

às micropolíticas que se desenrolam no contexto das forças poderosas do capitalismo, que 

manipulam as experiências.  

Na Itália, as primeiras experiências de Basaglia na saúde mental participam deste 

cenário. Tais experiências, embora mesclassem múltiplas referências de pensamento, 

tinham na fenomenologia existencial um eixo de compreensão dos fenômenos que se 
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desvelavam em psiquiatria, em contrapartida a uma abordagem essencialmente positivista e 

por si mesma contraditória, já que tencionava considerar como “dado objetivo da ciência” 

uma situação que se fazia na relação entre a expressão da subjetidade do paciente, a do 

terapeuta e o próprio sistema de crenças e valores no qual ambos se referenciam em sua teia 

de relações sociais e humanas. Segundo o autor: 

 
O pensamento fenomenológico existencial, nascido como resposta à desumanização em que 

entrou a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, trazia à cena o problema do homem, 

não mais como entidade abstrata definível segundo um sistema de categorias fechadas, mas 

como sujeito-objeto de um sofrimento social. A adesão a este pensamento filosófico, que 

visa restituir ao homem a subjetividade perdida e que encontrava em Minkowski, 

Binswanger, Straus, etc., a proposta de uma interpretação e aplicação prático-teórica ao 

campo psiquiátrico, parece auxiliar – nesta época – a pesquisa de uma resposta a esta 

primeira exigência...81 (Basaglia, 1981, p.XX). 

 
 O próprio Basaglia irá protagonizar uma série de transformações que, a partir da 

perspectiva fenomenológica, buscam articular o cuidado clínico do sofrimento humano aos 

contextos sociais em que ocorre, numa prática que se dá, ao mesmo tempo, em uma 

dimensão de investigação, ação clínica e posicionamento político. Com a direção do 

hospital psiquiátrico de Gorizia, as reflexões teóricas sobre as questões da saúde mental se 

ampliam para a consideração, primeiramente, do contexto do hospital psiquiátrico e, num 

segundo momento, da sociedade como um todo. Para a fundamentação das críticas que 

orientaram as ações de transformação da instituição psiquiátrica e, posteriormente de todo 

sistema de saúde mental italiano, foi essencial a perspectiva fenomenológica calcada na 

compreensão do mundo como fundamento da experiência humana. Desse modo, Basaglia 

divide as fases de seu pensamento do período do pós-guerra (Escritos de 1953-1968) entre 

um primeiro contato com a cultura psiquiátrica, a adoção do pensamento fenomenológico 

                                                 
81 Infelizmente, ainda não há tradução desta publicação em português. Arrisque-me a uma tradução visando 
facilitar o entendimento do leitor e aqui transcrevo o original em italiano, a: “Il pensiero fenomenológico 
esistenziale, nato come risposta allá disumanizzazione in cui era entrata l’Europa durante il secondo conflitto 
mondiale, riportava alla ribalta  il problema dell’uomo, non iú come entità astratta difinibile secondo un 
sistema di categorie chiuse, ma come soggetto-oggetto di una sofferenza sociale. L’adesione a questo pensiero 
filosofico, che voleva restituire all’uomo la soggettività perduta e che trovava in Minkowski, Binswanger, 
Straus, ecc., la proposta di un’interpretazione e applicazione pratico-teorica al campo psichiatrico, sembra 
aiutare – in questa fase – la ricerca di una risposta  a questa prima esigenza...”.   
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para sua compreensão, buscando articular amplamente a experiência humana e seu contexto 

de desenvolvimento e uma terceira fase de “negazione instituzionale e che porterà alla 

negazione della psichiatria come ideologia” (negação institucional e que levará à negação 

da psiquiatria como ideologia) (p.XXII), levando a uma denúncia da instituição psiquiátrica 

e da psiquiatria e às propostas subsequentes de transformações da instituição, do sistema de 

saúde mental e das relações sociais. 

 Basaglia parte da concepção de Jaspers (1985), segundo a qual a fenomenologia se 

define pelo estudo do “fenomeni psichici conscienti, tali quali il malato il presenta” 

(fenômeno psíquico consciente, tal qual o doente o apresenta) e que o próprio Jaspers 

denomina como uma psicologia compreensiva. Neste sentido, Jaspers (1985) já opera uma 

abertura no campo da psiquiatria, pela qual o relato do paciente se torna o eixo principal da 

construção de conhecimento e um direcionamento para a psicologia, como campo de 

compreensão da experiência. Ao privilegiar a narrativa dos sujeitos para a pesquisa sobre o 

sofrimento psíquico, Jaspers (1985) confere um estatuto de legitimidade e verdade à fala 

dos então considerados loucos, desconstruindo a concepção de loucura como 

falsidade/desrazão para compreendê-la como uma constelação diferenciada de significados: 

somente é possível a alteração de juízos daqueles que são capazes de julgar. Partindo desta 

concepção como um primeiro passo, Basaglia amplia a descrição do fenômeno proposta por 

Jaspers (1985) para sua compreensão no seio do conjunto de relações humanas em que o 

fenômeno se constituiu. 

 Basaglia discute, ainda, as propostas de Eugene Minkowiski, que em sua 

consideração espaço-temporal ultrapassa a descrição, e da Daseinsanalyse de Binswanger, 

que designa como “investigazione antropológica”, por considerar a experiência humana a 

partir de uma totalidade, e não da particularidade de um sujeito concreto tal como é 

colocado em seu mundo. A partir destas reflexões, Basaglia desconstrói a ideia da doença 

mental como distúrbio da “natureza” de um indivíduo, buscando relacionar os modos de ser 

aos fatores sociais nos quais a experiência é forjada. Adotando esta perspectiva 

fenomenológica, Basaglia discute, por exemplo, o problema da exclusão como categoria 

sociopsiquiátrica, no qual a questão da necessidade social de uma ação de expurgo àqueles 

que, por motivos diversos, “impediram sua evolução” é articulada ao exame, “da um punto 
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di vista clinico e fenomenologico” do problema do doente mental como excluído, bem 

como sua ascensão à instituição psiquiátrica. 

Deste modo, Basaglia efetiva uma ampliação da clínica, coerente à compreensão do 

homem pela fenomenologia: compreende a teorização como possibilidade a partir da 

realidade concreta, numa posição próxima à defendida por Merleau-Ponty (1999), para 

quem a ciência é derivação ou expressão secundária do mundo percebido, “como a 

geografia em relação à paisagem”, onde “primeiramente nós aprendemos o que é uma 

floresta, um prado ou um riacho” (Merleau-Ponty, 1999, p. 4). O próprio Basaglia vincula o 

questionamento sobre as práticas de saúde ao movimento político de 1968, que possibilitou 

interligar diversas questões das condições sociais de vida da população na formulação de 

propostas políticas e de transformação social. Goulart (2007) abordando a história do 

movimento antimanicomial, relata a relação deste contexto com o projeto de Basaglia, em 

que os gorizianos conquistam legitimidade “especialmente após o impacto positivo do livro 

A instituição negada (1985), publicado em 1968. Este livro circulou entre os estudantes e 

os outros movimentos sociais e de protesto, segundo os relatos dos psiquiatras” (p.76). 

Apresentei o pensamento de Basaglia por diversas razões. Em primeiro lugar, é 

importante ressaltar como a questão da relação entre homem e mundo, própria das 

discussões fenomenológicas no tocante à experiência humana, ganha importância tanto no 

desenvolvimento de propostas de saúde mental voltadas à inserção social no contexto 

europeu quanto na criação das propostas de saúde no Brasil, já que foi a partir das 

discussões sobre as condições sociais e políticas brasileiras no processo de 

redemocratização que estas propostas puderam se desenvolver.  

Embora projetos de inserção social fossem levados a cabo no contexto Europeu 

desde o início do pós-guerra, com importantes transformações políticas e sociais na 

compreensão do sofrimento psíquico, o Brasil esperaria até o final da década de 1970 para 

fortalecer seus passos nesta direção. Entre a década de 1950 e a década de 1970, aumentara 

exponencialmente a prevalência da rede particular na saúde mental, diretriz defendida como 

política de saúde principalmente pelo governo militar. É apenas em 1970 que se inicia a 

preocupação com a integração da saúde mental às demais ações de saúde, o que demonstra 

o caráter fragmentário e disciplinar a partir do qual a saúde foi entendida em muitas das 
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políticas públicas brasileiras deste período, vinculadas a uma epistemologia de base 

empirista e organicista.  

As propostas do início dos anos 1970 lançam as bases para o direcionamento do 

atendimento para a comunidade.82 Durante a década de 1970, diversas experiências 

isoladas, sobretudo no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro83 iniciam 

trabalhos voltados para a psiquiatria comunitária, grande parte deles com atuação das 

universidades e questionamento do saber científico clássico, inspirados em sua maioria nas 

experiências francesas e inglesas. É também a partir da década de 1970 que surgem 

diversos movimentos populares e as primeiras experiências, ainda que isoladas, de 

participação popular na gestão da saúde84 (Macedo, 2005). Em 1978, ocorre a criação do 

INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), que inicia as 

tentativas de unificar e integralizar a assistência em saúde. Em todo este período, o modelo 

de saúde privilegiado pelo governo militar é o da centralização da gestão, da compra de 

serviços de saúde no setor, reservando as ações não lucrativas ao setor público, e a 

                                                 
82 Em 1968 foi criada a Comissão Permanente para Assuntos Psiquiátricos (CPAP-GBM) para investigar 
problemas na assistência psiquiátrica no então estado da Guanabara. O relatório do grupo de trabalho é 
publicado em 1971 e a Secretaria de Assistência Médica do INPS convida este grupo para realizar o estudo 
em âmbito nacional. O resultado é o Manual de serviço para a assistência psiquiátrica (Paulin e Turato, 2004), 
aprovado em 1973, que privilegiava ações na comunidade, dispositivos extra-hospitalares e a reinserção do 
paciente em suas atividades normais. A internação, se necessária, deveria ser próxima à residência do 
indivíduo e evitar hospitais com mais de 500 leitos. Em 1974, uma portaria do Ministério da Saúde define a 
Dinsam como órgão normalizador e preconiza a assistência nos princípios comunitários. Tal portaria não viria 
a ser implementada, dado o enfraquecimento político do governo na época e a pressão política da Federação 
Brasileira de Hospitais, que, por nítidos motivos econômicos, preconizava a assistência hospitalar. Planos 
posteriores, como o Plano de Pronta Ação (PPA), de 1974 e o Plano Integrado de Saúde Mental (Pisam), de 
1977, embora com implementação parcial, não conseguiram alçar o objetivo de promover um novo modelo de 
assistência psiquiátrica, baseado na inserção social. 
83 Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Unidade Sanitária de Murialdo utilizou o modelo de comunidade 
terapêutica na periferia de Porto Alegre, do qual participaram psicólogos, médicos e outros alunos e 
profissionais, atuando via convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e a Clínica Pinel atuava inspirada no modelo de comunidade terapêutica e na análise 
institucional francesa. No Rio de Janeiro, duas experiências ocorrem no Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII), 
que até então era uma estrutura exemplar da prática manicomial. Nise da Silveira inicia práticas expressivas 
com pacientes, vindo posteriormente afundar a Casa das Palmeiras, clínica que funcionava em regime de 
externato, e o Grupo de Estudos do Museu da Imagem do Insconsciente. Ainda no CPPII, é criada por 
psicanalistas a primeira comunidade terapêutica do estado. Em São Paulo, em 1972 inicia-se uma política de 
atendimento em hospitais gerais, via convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde e as faculdades de 
medicina. Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, funcionam serviços de hospitalização parcial. 
Destaquei estas experiências, entre outras, para demonstrar a participação das universidades neste processo de 
questionamento dos paradigmas organicistas da psiquiatria clássica. 
84 Por exemplo, os conselhos populares de saúde da Zona Leste (São Paulo – SP) e a Assembléia do Povo de 
Campinas (SP). 
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centralização nas ações curativas, relegando políticas de cunho preventivo a um segundo 

plano.  

A fundação da psicologia comunitária como disciplina ocorre em meio ao 

questionamento institucional das décadas de 1960 e 1970. No Brasil, ela se relaciona com 

diferentes esferas contrastantes: por um lado, a crítica velada a um modelo individualizado 

de homem em alguns movimentos de resistência à ditadura, como nas propostas de 

psiquiatria comunitária e projetos de extensão universitária nas Comunidades Eclesiais de 

Base (Scarparo e Guareshi, 2007); por outro lado, ocorre a apropriação política da 

disciplina, própria do contexto ditatorial, em que autores como Guatarri, Laing e Cooper 

(para citar aqueles relacionados à saúde mental) eram proibidos (Scarparo e Guareshi, 

2007). Assim, embora constituídas enquanto disciplinas, as psicologias articuladas ao 

contexto social, no panorama histórico dos anos 1970 e 1980, estão pouco disseminadas e 

se voltam, sobretudo, para a adaptação social85. Nesta época, prevalece uma clínica 

individualizada, marcada pelo modelo médico liberal. 

No contexto da saúde pública, a participação da universidade, juntamente com as 

comunidades eclesiais de base, teve grande importância no fomento das lutas sociais pela 

democracia, (Macedo, 2005) sendo posteriormente impulsionadas pelo fracasso do milagre 

econômico e pela vitória do MDB nas eleições de 1974. Neste período, as organizações de 

trabalhadores e universidades transformaram-se em reduto da luta pela democracia. Na 

saúde, as organizações de trabalhadores, sindicatos e departamentos de medicina preventiva 

debatiam criticamente as propostas em saúde, buscando aliá-las à participação popular e 

contestando o modelo de financiamento privado e não profilático. Neste processo, 

preconizam-se políticas que consideram a saúde como um direito de cidadania e como fruto 

de um amplo conjunto de aspectos – físicos, sociais, econômicos, psíquicos, etc. –, em 

discussões como a necessidade de prevenção, multidisciplinaridade e a relação entre saúde 

e desigualdade social. Assim, tais discussões encontram-se alinhadas ao movimento 

internacional de direcionamento da saúde para a Atenção Primaria, já que a Conferência 

Internacional sobre Atenção Primária em Saúde, realizada em Alma-Ata em 1978, 

                                                 
85 Um exemplo deste viés adaptativo já foi comentado por Patto (1998) em relação ao Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo: a disciplina de graduação atualmente denominada “Psicologia escolar e 
problemas de aprendizagem” era então chamada “Psicologia do escolar e problemas de aprendizagem”, 
denotando a responsabilização do aluno pelas dificuldades de aprendizagem e excluindo os fatores da própria 
escola neste processo.  
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preconizava, entre outras ações, a atenção à saúde básica, a relação entre saúde e condições 

sociais, a participação popular e a vinculação/adaptação das ações ao território/contexto 

social específico.  

A partir destas organizações universitárias e populares, se constituirá o movimento 

pela reforma sanitária brasileira, ator principal da luta pelas transformações na saúde, que 

culminará com o estabelecimento do SUS (Sistema Único de Saúde) na Constituição de 

1988. Tendo como importantes expoentes o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(CEBES) e a Associação Brasileira de Pós-Graduação e Saúde Coletiva (ABRASCO), o 

movimento pela reforma sanitária foi profundamente marcado pela atuação das 

universidades, tendo como pano de fundo os questionamentos do papel social da 

universidade e o início das discussões sobre pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, ocorridos em especial a partir da década de 1960 (Escorel, 1988). 

No desenvolvimento destes movimentos populares que incluíam setores 

universitários, diversas experiências e propostas de reforma foram surgindo, participando 

da construção de diretrizes que se refletiram nos diversos programas de saúde então 

lançados86. Estas experiências tiveram grande importância para a formulação do Sistema 

Único de Saúde (SUS)87, amplamente baseado na reforma sanitária, já que este movimento 

participou ativamente da aprovação do capitulo da saúde na Nova Constituição, na qual se 

                                                 
86 Primeiramente, surge a proposta de do PIASS (Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 
Saneamento) o qual formulou como diretrizes a hierarquização, regionalização, integração dos serviços e 
participação comunitária. Este projeto não avançou, pois, entre outras razões, possuía um cunho verticalizante 
e abrigava contradições entre a proposta de regionalização e a persistência da centralização, além de conceber 
a participação comunitária como elemento meramente formal. Porém, no interior do PIASS, e paralelo a este, 
inicia-se um movimento de oposição que defende um projeto voltado para a efetiva descentralização dos 
serviços e a inclusão dos usuários na definição das políticas, buscando combater a mercantilização pelo 
fortalecimento do setor público e por meio de ações vinculadas às reais necessidades da população. Este 
movimento se dissemina na área de saúde e lança as bases precursoras do SUDS (Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde). O SUDS não promoveu a efetiva descentralização administrativa para os 
municípios e desconsiderou a questão da participação popular, elemento imprescindível para o sucesso das 
reformas propostas. Porém, ainda que, em razão da conjuntura em que foi constituído e dos entraves políticos, 
burocráticos e financeiros de governo, não provocasse mudanças radicais em serviços nem no modelo 
assistencial, o SUDS já incorporava o pensamento do Projeto da Reforma Sanitária, elaborado na VIII 
Conferencia Nacional de Saúde de Brasília em 1986. Assim, apontava para um Sistema Único de Saúde e foi 
um importante passo para a construção do SUS, já que o movimento social gerado na luta pela Reforma 
Sanitária influenciou sua aprovação. 
87 Na verdade, a implementação do SUS é um processo lento, que continua em andamento. As primeiras leis 
regulamentares foram as Leis Orgânicas da Saúde (lei 8.080 e lei 8.142, ambas de 1990). Posteriormente, foi 
publicada a Norma Operacional Básica de 1996, a NOB – 96, que efetivamente regulamenta o sistema de 
saúde. Como é perceptível, o SUS é recente e muitos de seus princípios ainda necessitam ser efetivados de 
modo mais consistente. As leis podem ser encontradas em www.datasus.gov.br.  
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introduz um conceito de saúde que a relaciona às Políticas Sociais e Econômicas e se 

contemplam os princípios defendidos na VIII Conferencia de Saúde de Alma-Ata. Assim, 

as diretrizes constitucionais preconizam um Sistema Único, regionalizado, e hierarquizado 

com acesso universal igualitário, organizado de acordo com as diretrizes de 

descentralização com direção em cada esfera de governo, atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e 

participação da comunidade.  

Estas diretrizes formularam os princípios do SUS: universalidade, integralidade, 

equidade, descentralização, hierarquização, regionalização e participação da comunidade. 

Tais princípios visavam garantir o atendimento de qualidade em saúde, baseado na 

concepção de assistência como direito de cidadania. 88 É no contexto da articulação entre 

saúde e política pela via da mobilização pelos direitos de assistência do final da década de 

1970 que se pode compreender também a formação do Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM), embrião do Movimento Antimanicomial, um dos principais 

protagonistas da Reforma Psiquiátrica no Brasil. As denúncias em torno do mau 

funcionamento da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM) levaram à organização 

dos trabalhadores de saúde em torno de reivindicações que, no início do movimento, 

oscilavam entre a melhoria da assistência oferecida em saúde mental e a melhoria de 

salários e condições laborais para os trabalhadores (Amarante, 1998). Gradativamente, as 

reivindicações se orientaram para a construção de uma nova compreensão do sofrimento 

psíquico, bem como da relação entre loucura e ordem social e a participação popular se 

ampliou, incluindo, usuários e familiares dos serviços e outros setores da população em 

geral (Furtado e Campos, 2005).  

É no contexto destas transformações no direcionamento do próprio movimento de 

saúde mental que se pode compreender a influência não apenas de Basaglia, mas de uma 

nova perspectiva epistemológica, na qual aspectos como o sofrimento, os homens, seus 
                                                 
88 Alguns princípios do SUS visam garantir diretamente a saúde como direito de cidadania. É o caso dos 
princípios de universalidade, integralidade e equidade, que preconizam o atendimento universal à toda 
população, de maneira integral, isto é, contemplando a saúde como um todo e com assistência específica às 
necessidades de cada um. Os outros princípios do SUS buscam consolidar uma atuação mais democrática em 
saúde, abrindo vias de participação à população. Desta maneira, a descentralização a participação da 
comunidade permitem ou facilitam o acesso popular, enquanto a hierarquização dos serviços por grau de 
complexidade e sua regionalização permitem que os dispositivos de saúde sejam referenciados em relação a 
um território/população específica, buscando aprimorar o envolvimento com a comunidade.  
 



 345 

corpos, o mundo em que habitam e o modo como o fazem são parte integrante de uma 

mesma experiência, que necessita ser contemplada a partir desta complexidade. No período 

de redemocratização, Basaglia visita o Brasil e realiza no país uma série de conferências, 

junto a profissionais de saúde, trabalhadores, entre outros, discutindo as possibilidades de 

transformação no cuidado à saúde e no sistema de saúde mental brasileiro.  

Desta maneira, a perspectiva fenomenológica, que influencia tanto a antipsiquiatria 

quanto a práxis de Basaglia acaba por exercer, também influência nas transformações no 

campo clínico do Brasil. Embora diversas outras correntes de pensamento, como as 

concepções de Michel Foucault e da análise institucional participem deste cenário, a 

influência da proposta fenomenológica em relação a uma compreensão integrada da relação 

homem-mundo é um importante viés para o desenvolvimento de propostas em Psicologia e 

saúde mental que buscam contemplar o homem a partir dos contextos concretos de 

existência. A fenomenologia está tanto difundida nas propostas da antipsiquiatria e da 

psiquiatria democrática quanto foi condição histórica de fortalecimento do questionamento 

do estatuto da ciência, formulado por diversas correntes, como a pragmática foucaultiana e 

a teoria crítica da Escola de Frankfurt. O pensamento científico sobre o sofrimento humano 

pode então ser discutido para além de uma situação específica – como o manicômio – e 

abarcar, de modo muito mais amplo, as relações entre o homem e seu mundo e, assim, entre 

teoria e prática e entre clínica e contexto social. 

Nesta perspectiva, a relação entre a proposta da psiquiatria democrática e o 

movimento social e político, que procurava reformular as práticas em saúde mental 

brasileiras, abrange não apenas a elaboração de uma nova proposta para a compreensão de 

um fenômeno humano – o sofrimento psíquico – mas uma nova perspectiva para o 

conhecimento de aspectos humanos e para a inserção da práxis clínica e de saúde. Basaglia 

discorre sobre as transformações no sistema de saúde mental italiano vinculando 

profundamente visão de homem, ação clínica e ação política. O pensamento de Basaglia, no 

próprio momento em que se constituiu, vinculava-se aos processos de transformação dos 

contextos sociais, articulando a perspectiva teórica, a práxis e as propostas políticas. É no 

sentido de lidar com as condições concretas com as quais estes movimentos se deparavam 

que faz sentido uma reinterpretação das relações entre teoria e prática, influenciada pelo 

pensamento fenomenológico, que havia levado a uma “desaprovação da ciência” (Merleau-
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Ponty, 1999, p. 3). Esta busca de articulação entre ciência, prática e relações sociais é 

expressa quando, em conferência do movimento de saúde mental brasileiro, Basaglia 

comenta a lei italiana baseada na psiquiatria democrática, critica o modelo de clínica liberal 

intrapsíquica até então vigente no Brasil e advoga a transdisciplinaridade na saúde: 

 
Os princípios dessa lei [italiana] não são abstratos, originam-se de uma prática real (...). O 

trabalho de quinze anos demonstrou que se pode viver sem o manicômio e foi sobre uma 

situação prática que os legisladores elaboraram a lei. (...) penso que a teoria vem da prática 

e parece-me que a prática da psiquiatria brasileira não nos permite falar de complexos de 

Édipo ou coisas do gênero. (...) Na prática alternativa que tivemos neste último ano, 

demonstramos que é possível viver sem manicômios, que a psiquiatria, para libertar-se, tem 

que entrar na medicina geral e que a situação problemática da saúde deve ser única. A lei 

decorreu de uma situação prática e não de uma teoria. (p.73).   

 
Neste panorama, o contexto de luta pela redemocratização do país acaba por 

constituir um ambiente propício à reflexão conjunta de diversas demandas sociais, dando 

vazão a críticas e questionamentos sobre o modelo de subjetividade distanciada do contexto 

social até então dominante na psicologia. Tais críticas estão, portanto, atreladas às lutas 

pelas transformações no sistema de saúde e na educação, bem como a outros aspectos das 

condições de vida da população. As transformações que implantaram e implementaram o 

atual sistema de saúde mental, fazendo parte do movimento mais amplo de lutas políticas 

por direitos de cidadania, trazendo em si um questionamento político sobre as práticas e a 

organização do sistema e indo na contramão de um “saber técnico orientador”. A crítica ao 

modelo exclusivamente técnico e a atenção às condições de saúde e atendimento levou às 

denuncias e ao primeiro fechamento, em Santos (SP), de um hospital psiquiátrico, com a 

formulação dos Núcleos de Assistência Psicossocial.  

Por meio de um questionamento sobre o estatuto e a inserção de teorias e práticas, 

gradativamente o movimento da reforma psiquiátrica deixa a melhoria técnica rumo a um 

questionamento epistemológico que visa à superação da internação psiquiátrica e da 

exclusão como única resposta à questão da loucura. Assim, foi a construção de teorizações 

e práticas que considerassem a experiência humana em suas muitas dimensões – no corpo, 

nos afetos, nas coisas, na linguagem e em todo o cenário de relações humanas em que ela se 

efetiva – que possibilitou uma análise crítica da inserção das concepções e práticas 
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psicológicas e de saúde. Neste sentido, cabe resgatar a concepção heideggeriana de crítica, 

como um diferenciar e indicar “novas possibilidades objetivas” (2009, p.173): há um jogo 

dialético entre o discernimento das experiências da prática, as transformações no 

pensamento e um redirecionamento desta prática, que ocorre quando as concepções teóricas 

mostram-se eminentemente vinculadas ao contexto social, relação ainda necessária para sua 

efetivação nas atuais políticas de saúde e para uma inserção mais pertinente da psicologia 

entre elas.    

 

Sujeito, contexto social e clínica: direcionamentos 

 

SUPERVISORA AP: Essa questão que você está apontando [de precisar ir à 
supervisão de supervisão para discutir o sentido das práticas realizadas] foi tocada 
muito rapidamente. Aliás, foi nessa hora que eu estava falando da fase de 
transição, de pensar no sentido que cada um vê no trabalho. (...) Cai no mesmo 
ponto que ela já falou e que a gente já questionou em outro momento muito mais 
calmo.  De dizer que na verdade ela nunca se interessou por Fundação CASA, 
mas que de repente o seu convite caiu numa hora que ela parou para pensar e que 
ela gostou muito do nosso trabalho, que ela gostou muito da gente, que não sai 
muito disso. 
(...)  
SUPERVISORA APP: Mas passa assim, porque você olha para como você lida 
com esses meninos, ou você espera que eles vão mudar de vida ou você lida com 
a realidade...  
(...) 

SUPERVISORA AP: Mas eu estou dizendo que talvez tenha, isso é uma 
conversa que, se vocês quiserem, eu me disponho a estar junto com a Primeira 
Supervisora e conversar.  Porque eu acho que também uma coisa assim 
funcionou, até que ponto esses trabalhos para a Primeira Supervisora, no ponto de 
vista de como ela encarava, do atendimento no modelo de consultório, de uma 
abordagem mais humanista e tal. (Cenário 2, Cena 1). 
 
 
SUPERVISORA APP: Acho que junto com isso a gente podia trazer a questão da 
clínica ampliada, que a Supervisora DP e o Supervisor PM tinham ficado de 
pesquisar. 
SUPERVISOR PM: Então, eu li o que a Supervisora DP fez, mas acho que na 
pesquisa que ela fez não tem nada muito parecido com o que a gente faz. 
SUPERVISORA DP: Na verdade, em tudo o que se fala de clínica ampliada, do 
que eu achei, se aborda mais um enfoque da clínica tradicional, só que sendo 
exercido em outro local. A única coisa que talvez difira um pouco disso é a 
escolar e a institucional, mas a proposta é completamente outra, é uma proposta 
de cuidar da instituição e não de cuidar dos sujeitos levando em conta os 
atravessamentos da instituição. 
SUPERVISORA APP: É, lembra aquela discussão que a gente teve uma vez com 
a M. [professora da USP], que eram propostas que tentavam ir da instituição para 
o sujeito, enquanto a gente estava indo do sujeito para a instituição. 

(...) 



 348 

SUPERVISORA DP: Mas tem uma coisa que um autor colocou que eu achei 
importante: que essa ideia de ir além do consultório na clínica, no Brasil, tem a 
ver com uma perda de mercado, de não dar mais para sustentar o mercado com a 
clínica liberal. A mesma coisa que aconteceu com os médicos que vão aos poucos 
para os planos de saúde, os psicólogos começam a entrar no serviço público, 
primeiro porque não tinha mais mercado e junto com isso por causa do 
movimento de redemocratização, nos anos 80. (Cenário 5, Cena 1). 

  

Na perspectiva de uma articulação entre sujeito e contexto social, as abordagens 

emergentes de uma crítica epistemológica ao papel social desempenhado pela ciência – 

como a fenomenologia, a análise existencial, a antipsiquiatria e a crítica foucaultiana – 

conduzem a novas compreensões do sofrimento psíquico, que o contemplam de modo 

multiplamente imbricado e influenciam os rumos das transformações brasileiras. Desse 

modo, Basaglia (1982), em conferência no Brasil articula as diversas esferas da experiência 

humana para a compreensão da loucura.  

 
Se eu pensasse que a loucura é um produto social, ainda estaria dentro de uma lógica 

positivista. Dizer que a loucura é um produto biológico ou orgânico, um produto 

psicológico ou social, são discussões que seguem a moda de determinado momento. Eu 

penso que a loucura, como todas as doenças, são [sic] expressões das contradições do nosso 

corpo, e dizendo corpo, digo corpo orgânico e social. É nesse sentido que direi que a 

doença, sendo uma contradição que se verifica no ambiente social, não é um produto apenas 

da sociedade, mas uma interação dos níveis nos quais nos compomos: biológico, 

sociológico, psicológico... Dessa interação participa uma quantidade enorme de fatores 

(p.79). 

 
Como se apreende pela afirmação de Basaglia, existe uma influência no movimento 

pela reforma psiquiátrica de uma consideração da relação homem-mundo em sua 

complexidade, que não se restringe à saúde mental, mas justamente devido a um 

posicionamento epistemológico para o qual o homem é “ser em seu mundo” (Jaspers, 

1985), abarcando a transdisciplinaridade de qualquer experiência humana. No entanto, 

embora o movimento de saúde mental fosse francamente influenciado pela Psiquiatria 

Democrática Italiana de Franco Basaglia, passando por práticas de psicoterapia 

institucional no início da formação dos serviços substitutivos em saúde, ele também 

abarcou uma disseminação das teorias lacanianas articuladas ao pensamento de Basaglia 
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(Ferreira Netto, 2004), revertendo novamente as práticas para as psicoterapias individuais. 

Além disso, algumas propostas de reforma psiquiátrica da Europa que se restringiam ao 

âmbito asilar também influenciaram o movimento pela reforma psiquiátrica brasileira, 

discutindo a melhoria dos serviços e da participação dos usuários, porém sem questionar o 

contexto social produtor da exclusão de maneira mais ampla.  

Duas outras questões relacionadas à experiência em saúde mental nos interessam. A 

primeira são as observações em torno do discurso da inclusão social do usuário de saúde 

mental, que podemos ampliar, em nosso contexto, para os discursos em torno das 

transformações na teia de relações humanas. Este discurso mostrou-se, na saúde mental, 

muitas vezes mais associado aos trabalhadores do que fruto do diálogo com os usuários, 

que muitas vezes apenas os assimilam e reproduzem. Este fato talvez nos aponte o risco de 

“implantar” a direção e a necessidade de transformações sociais nem sempre sentidas ou 

ditas do mesmo modo em nossos meios de atuação. A segunda se refere aos riscos da 

junção entre militância social e vínculos estatais, que não se dá sem ambigüidades, podendo 

redundar na caracterização assistencial (práticas clínicas conduzidas por técnicos) em 

detrimento de articulações em nível comunitário e social. A formação de grupos políticos a 

partir do trabalho clínico pode criar, certamente, uma arriscada zona de sombra.  

A ampliação das abordagens teóricas no Brasil está, deste modo, vinculada 

primeiramente à prática num contexto de busca por mudanças sociais, servindo como 

recurso para refletir sobre as relações entre os sujeitos e o campo social de modo a orientar 

e coadunar teoricamente práticas transformadoras. Assim, se tornam frequentes as leituras 

da psicanálise articuladas a ideias marxistas e inicia-se a disseminação da fenomenologia 

enquanto perspectiva compreensiva, principalmente vinculada à luta antimanicomial, com a 

vinda de Franco Basaglia ao país. Do mesmo modo, surgem as correntes denominadas 

“humanistas”, retomam-se as concepções e projetos de Paulo Freire formulados no início 

dos anos 60 e abortados com o golpe militar, inicia-se a constituição, por meio de novas 

experiências em pesquisa participante, de novas modalidades de prática em Psicologia, 

como o acompanhamento terapêutico, entre outros.  

Neste percurso, a maioria das transformações ocorridas na organização e no 

desenvolvimento da Psicologia brasileira se fizeram a partir das necessidades da prática que 

obrigaram, a despeito das tentativas de encaixe em metateorias consagradas, à reinvenção 
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da ação clínica frente a novas necessidades e contextos diversos. De fato, modalidades de 

prática psicológica atualmente consagradas em sua pertinência para contemplar 

determinadas especificidades, como o atendimento em Centros de Assistência Psicossocial 

e Núcleos de Assistência Psicossocial (Amarante, 1994; Tenório, 2002), as moradias 

assistidas (Fernandes, 2001), o Acompanhamento Terapêutico (Pitiá, 2005, A Casa, 1997), 

o Plantão Psicológico (Mafhoud, 1987; Morato, 1996, 2007), atendimento em orientação à 

queixa escolar (Freller e cols., 2001), entre outras, se constituíram no contexto de um 

percurso de demandas oriundas das transformações políticas, sociais e históricas brasileiras, 

constituindo conjuntamente novos modos de compreensão sobre o homem, bem como 

novas modalidades de atuação e abordagem que pudessem contemplar tais solicitações. 

Essas modalidades são exemplos do que coloca Ferreira Neto (2004) sobre clínica ampliada 

no Brasil: surgidas no contexto de redemocratização, estão vinculadas às lutas políticas e ao 

contexto de ampliação da clínica aos pobres. 

Com as lutas políticas e posterior ampliação da rede pública de saúde e com a crise 

de mercado do modelo tradicional de clínica liberal, há uma ampliação do público para o 

qual o atendimento em saúde é dirigido, abarcando classes menos favorecidas 

economicamente. Nos anos 80, há, então, um “ressurgimento” das práticas psicológicas 

junto aos movimentos de redemocratização, questionando a atuação do psicólogo e, por 

outro lado, o contexto econômico provoca o esgotamento da clínica liberal, levando os 

psicólogos ao serviço público. Assim, o que o processo brasileiro apresenta é uma dupla 

dimensão de ampliação da clínica vinculada ao contexto social: por um lado, a crise no 

modelo de clínica liberal e a ampliação da clientela; por outro lado, em contraposição ao 

modelo de subjetividade individualizante hegemônico no período da Ditadura Militar 

(1964-1989) (Coimbra, 1992), se favorece a emergência de compreensões voltadas ao 

sujeito social, articulada ao processo de redemocratização do país. Nos anos 90, o contexto 

cada vez mais presente de flexibilização do trabalho e do ultraindividualismo participa do 

surgimento de novas demandas psicológicas, bem como de um novo questionamento no 

tocante às práticas.    

Se, por um lado, esta noção faz emergir, para além da esfera individual, a questão 

das implicações da sociedade, da economia, da política e da cultura em que as questões 

subjetivas se constituem e emergem, por outro lado ela penetra de forma diferenciada nos 
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diferentes contextos sociais. Assim, a compreensão de clínica para além da esfera 

individual passa a se fazer presente no plano teórico em consequência desta transformação 

social, mas por vezes funciona como subterfúgio a ser utilizado apenas no atendimento a 

esta classe social. Deste modo, a “compreensão social” na clínica se faz presente nas 

instituições, principalmente de saúde pública, mas muitas vezes continua alheia aos 

consultórios, funcionando como “divisor de águas” entre classes sociais89 e, por vezes, 

como modo de reprodução de preconceitos. Ferreira Neto chama a atenção para este 

direcionamento nos anos 1980, quando o slogan “Tudo pelo Social” colocava em campos 

opostos o “social” (setor marginalizado e portador de problemas que precisam da 

intervenção do Estado) e a “sociedade” (o setor economicamente produtivo e portador de 

direitos).  

Neste sentido, muitas vezes a ampliação da clínica pode designar um atendimento 

assistencialista e clientelista ao “social”, de lógica muito mais aparentada à assistência 

caritativa oferecida aos pobres em sistemas como o INPS e o INAMPS do que à proposta 

política do próprio SUS, que em sua formulação objetivada discutir e refletir as questões 

presentes em uma sociedade que inclua todos os seus setores. Um agravante a este 

problema é o atravessamento mercadológico da ideia de flexibilização: o discurso da 

flexibilização na atuação social muitas vezes se origina ou se confunde à flexibilização no 

mundo do trabalho, que muitas vezes exprime a fragilização, desterritorialização e 

retaliação atual da organização do trabalho na economia internacional. Além disso, a 

proximidade entre flexibilização e ampliação pode servir às inúmeras propostas de relações 

entre os sistemas públicos de assistência em saúde e as redes privadas, como ocorrido em 

programas como o PAS em São Paulo e a administração de aparelhos públicos por 

fundações de direito privado90 (Gouveia e Palma, 1999).    

Por outro lado, muitas compreensões de clínica ampliada, em contextos públicos e 

particulares, acadêmicos ou não, relatam na verdade trabalhos e experiências extremamente 

                                                 
89 Um exemplo significativo desta questão é uma situação vivida por mim em instituição de saúde mental. Em 
um grupo terapêutico, uma usuária me pergunta a diferença entre psicologia e psicanálise. Outra participante 
do grupo imediatamente responde: “Eu sei: psicologia é terapia para os pobres e psicanálise é para os ricos”.   
90 O mais recente capítulo deste embate é a administração do hospital psiquiátrico do Juqueri pela Santa Casa. 
O hospital vinha em processo de reformulação de suas práticas de modo condizente com a reforma 
psiquiátrica, ampliando a assistência em ambulatórios, CAPs e hospitais-dia. Com a inserção da Santa Casa, 
os funcionários do Estado vêm sendo transferidos e substituídos em número menor e condições de trabalho 
significativamente mais precárias. 
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específicos, entendendo a “ampliação” da clínica como certos entrecruzamentos da 

Psicologia Clínica com outras disciplinas que possibilitam um conhecimento e atuação 

especializados em determinados contextos (clínica ampliada para lesionados cerebrais ou 

para idosos do sexo masculino, por exemplo). Estas abordagens podem representar a 

contramão da ampliação do campo clínico para o campo político. 

A necessidade de um olhar para além da esfera da subjetividade, dada pela extensão 

da clínica às classes populares, bem como o trabalho em instituições, que se constitui como 

modo predominante de funcionamento nos serviços públicos, trazem em seu bojo a questão 

da transdisciplinaridade, levando a uma transicionalidade entre a Psicologia e outras 

ciências, biológicas e sociais. É neste contexto que se aborda a clínica ampliada, como 

interdisciplinaridade, que emerge na prática de saúde brasileira a partir das transformações 

sócio-políticas.  

Nesse sentido, dois aspectos devem ser considerados. Em primeiro lugar, muitas das 

abordagens constituídas nas reflexões universitárias acerca da necessidade de 

transformações sociais e do papel político e social da Psicologia se iniciaram em 

instituições e se alicerçaram em uma compreensão política de esquerda das relações sociais 

aliada às dimensões propriamente psicológicas de compreensão da subjetividade para gerar 

experiências de outros modos de ação em Psicologia. Estas compreensões representam um 

avanço no sentido de não corroborar a dualidade “psicologia para os pobres” e “psicologia 

para os ricos”, buscando atuar e refletir em termos dos conflitos e problemas sociais de 

modo mais geral. Porém, podem apresentar problemas numa compreensão determinista das 

relações sociais, das instituições, e dos sujeitos. Nesse sentido, é preciso ter em mente que 

estas experiências, por serem desenvolvidas no âmbito acadêmico, estão atravessadas por 

embates que envolvem disputas teóricas e organização de movimentos no interior das 

universidades, mas que muitas vezes não estão relacionados às urgências dos serviços à 

população e à prática profissional. Assim, é importante que tais abordagens que se 

desenvolvem no interior das universidades busquem refletir sobre concepções e práticas 

que, considerando os atravessamentos das instituições universitárias, possam se efetivar em 

serviços além da universidade (Machado & Souza, 1997). 

Em segundo lugar, a noção de interdisciplinaridade evoca o mesmo paradigma de 

fragmentação e separação das ciências, necessitando de uma junção equacionada de campos 
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na verdade separados artificialmente pelo pensamento científico, já que se encontram 

imiscuídos no real. Neste sentido, Morato (1999a), abordando a práxis da atenção 

psicológica como metodologia interventiva junto às instituições elege e discute o termo 

transdisciplinaridade, buscando exatamente compreender os múltiplos aspectos do campo 

no qual se dá a intervenção como uma trama de relações, sujeitos e significados, na qual os 

múltiplos aspectos que participam da experiência devem ser referenciados para sua 

compreensão, o que não significa, todavia, esgotá-la. 

A proposta de Rogers, advinda neste contexto se relaciona a esta questão da ruptura 

com o modelo médico ou paramédico nos EUA, trazendo a clínica para a prática do 

psicólogo. Os efeitos disso no Brasil ocorrem por sua articulação a estes dois modelos: por 

um lado, a psicanálise foi durante muitos anos prática médica exclusiva e, por outro lado, a 

prática psicológica foi sempre avaliativa, marcada pelo higienismo nos anos 30 e pelo 

psicodiagnóstico baseado em escalas normativas. Deste modo, as reflexões de Rogers 

encontram ressonância nas questões enfrentadas pelo Brasil na época e se coadunam aos 

embates por mudanças nas teorias e práticas psicológicas dos anos 60, 70 e 80. O 

aconselhamento psicológico promove então este rompimento da prática clínica enquanto 

atrelada à medicina, permitindo uma atuação clínica a partir da psicologia num sentido 

próprio e sendo utilizado, inclusive, para garantir a prática clínica aos psicólogos no 

período de regulamentação da profissão. Embora, a abordagem rogeriana da clínica seja 

também marcada por aspectos do positivismo (Schmidt, 1999) e cultive aspectos 

característicos do modelo liberal de desenvolvimento individual (Coimbra, 1992), ela se 

apresentou como solo fértil para a implementação de transformações na práxis psicológica 

da época, marcada pelo elitismo histórico em que a psicanálise se constituiu e pelo marco 

adaptativo da psicologia avaliativa voltada às classes populares . 

Neste sentido, o pensamento do Aconselhamento Psicológico no Brasil, 

disseminado por Raquel Rosenberg, carregava uma possibilidade de ampliação da clínica, 

pouco desenvolvida na disseminação do aconselhamento psicológico, marcado por um 

enrijecimento no modelo rogeriano. 

 Neste contexto se dá a passagem teórica do aconselhamento psicológico rogeriano 

para uma perspectiva fenomenológica-existencial dos projetos de atenção psicológica em 

instituições. A origem no Aconselhamento Psicológico se vincula à busca de compreensão 
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da clínica a partir dos contextos sociais concretos e de oxigenação em relação às práticas 

então dominantes. O recurso à fenomenologia enquanto modo de resgate de um olhar 

articulado entre sujeito e contexto social, possibilitador de uma compreensão pertinente 

para a situação da atualidade e à Psicologia Social Clínica, enquanto possibilidade de 

compreensão de um campo da psicologia para a práxis no contexto social que o considere 

de modo mais amplo busca avançar com relação aos limites que a abordagem rogeriana 

apresentou.  No entanto, o modo de articulação destas correntes de pensamento é bem 

particular, trazendo elementos de uma elaboração teórica própria e transdisciplinar que se 

constitui a partir da experiência concreta da prática.  

Retomando a discussão em relação à Psicologia Social Clínica Francesa, pode-se 

considerar que uma diferença entre a abordagem da clínica ampliada por autores brasileiros 

e franceses diz respeito à compreensão de uma “ampliação” da clínica, de cunho mais 

epistemológico ou mais relacionado à população, bem como à sua compreensão política e, 

por exemplo, ao lugar ocupado pela psicanálise nestes dois contextos. Estas diferenças 

certamente relacionam às condições sócio-históricas do surgimento destas discussões no 

Brasil e na França. Há uma diferença de compreensão entre a “clínica ampliada” discutida 

pelo André Lèvy, na qual a ampliação se dá mais no plano epistemológico, e talvez 

político, e a clínica ampliada no contexto brasileiro, na qual a ampliação significa também 

uma ampliação de população, o que está vinculada à desigualdade social brasileira e à força 

da “clínica de elite” no Brasil até o final da década de 70.  

Considerando-se ainda o modelo de clínica ampliada considerado em algumas 

concepções teóricas e propostas políticas vinculadas ao Sistema Único de Saúde, pode-se 

algumas vezes perceber uma mera somatória de saberes/disciplinas que partem de 

diferentes posicionamentos epistemológicos. Sob este prisma, clínica ampliada e território 

são abordados como se houvesse uma separação prévia entre os dois fenômenos, que 

precisariam ser reunidos em uma nova proposta. Assim, na concepção de Cunha (2004) em 

relação à clínica ampliada na atenção primária em saúde: 

a clínica ampliada procuraria deixar-se tomar pelas diferenças singulares do Sujeito 

doente, além de outros recortes teóricos, e produziria um projeto terapêutico que levasse em 

conta essa diferença. Ou seja, o que inicialmente é um limite do saber, pode ser 

transformado em possibilidade prática de intervenção. (Cunha, 2004, p. 102). 
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Embora a consideração das singularidades frente a um modelo de ciência e saúde 

até então referenciado na conformação a um modelo científico universal, a afirmação de 

Cunha demonstra como a cisão entre a singularidade e a pluralidade dos sujeitos ainda está 

presente nas propostas de ampliação da clínica nas políticas de saúde, quando observamos a 

ponderação de que a singularidade deste sujeito é inicialmente um limite do saber. Deste 

ponto de vista, a clínica ampliada estenderia seu saber-fazer para uma esfera da experiência 

que, inicialmente, não estaria diretamente implicada em sua abordagem. Neste sentido, há 

uma diferença entre a perspectiva para a clínica ampliada usualmente utilizada em saúde e 

as concepções desenvolvidas nas práticas de atenção psicológica voltadas aos contextos 

institucionais e comunitários, que parte da fenomenologia existencial para compreender as 

práticas psicológicas sob o ponto de vista de que qualquer ação de cuidado que questione o 

sentido da experiência pode ser compreendida como clínica e é, essencialmente, inserida 

em um contexto social, já que não existe experiência descolada de tal contexto.  

Deste modo, a forte tradição de clínica individualizada levava a situações híbridas, 

ambíguas e até mesmo antagônicas como parte do processo de transformação das 

concepções sobre a clínica. Tenório (2002) relata algumas destas situações, demonstrando, 

por exemplo, uma passeata contra a exclusão em que os pacientes eram contidos por um 

cordão de segurança, reproduzindo o aprisionamento do hospital psiquiátrico. Outro 

exemplo é um diálogo de um membro de uma plenária com Basaglia, em uma de suas 

conferências no Brasil à época: 

 
Basaglia: (...) o prefeito, eleito pelo povo, zela para que as pessoas não sejam internadas 

contra sua própria vontade porque os erros que ele cometer, ele que foi eleito 

democraticamente, podem custar-lhe o cargo. Para quem não conhece, este é o jogo da 

democracia. 

Plenário: Gostaria de saber como o estudo da psicanálise, inclusive por marxistas, é feito 

nesse momento na Itália. Como pode ser difundida a psicanálise em todas as classes, já que 

a categoria profissional não atingiu o proletariado, uma vez que sua técnica é restritiva 

àqueles que podem pagar. 

Basaglia: A pergunta é muito interessante, muito importante, mas interrompeu o que eu 

vinha falando sobre a lei italiana que me parece ser desconhecida aqui. Falo sobre os 

resultados práticos da lei italiana e me choca ser interrompido por uma pergunta abstrata, 

que embora interessante é muito teórica, pois sugere: que a psicanálise não obteve êxitos 
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porque não formou técnicos que tenham saído da classe operária; que a difusão da 

psicanálise pode atingir todas as classes; e que foi a categoria profissional que não atingiu o 

proletariado. (...) Eu não concordo que a psicanálise possa penetrar todas as classes e que os 

técnicos não entraram em contato com o proletariado porque este não tinha condições de 

pagar. (1982, p. 87) 

         
  O diálogo apresenta indícios das questões presentes no desenvolvimento da 

psicanálise nos anos 70, que Coimbra (1992) chegou a denominar “santuário de vesta”: a 

concepção por muito tempo difundida no modelo de clínica liberal com hegemonia médica 

de que apenas a psicanálise possibilitaria uma análise aprofundada do sujeito e que tal 

processo necessitaria de um dispêndio financeiro e de tempo que a tornava restritiva às 

classes abastadas ao mesmo tempo se misturava e se confrontava com as questões de ordem 

prática e política que a luta por transformações do sistema de saúde mental fazia emergir. 

Conforme Ferreira Neto (2004) a hegemonia da abordagem lacaniana, que abriu caminho 

para profundas transformações em direção à democratização do sistema de saúde mental, 

também rendeu, algumas vezes, a adoção de um modelo em torno dos serviços de saúde, 

nos quais todos (assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, psicólogos e 

outros profissionais) tornaram-se “analistas”. Embora a necessidade de ultrapassar as 

disciplinas tenha demonstrado que não é necessária uma formação restrita a uma profissão 

para o processo terapêutico, a assunção da análise como panacéia para os males da saúde 

mental levou algumas vezes uma compreensão equivocada da questão da 

transdisciplinaridade: ao invés de a transição entre disciplinas servir à consideração do 

homem em seus múltiplos aspectos, significou a adoção de um saber hegemônico – neste 

caso o psicológico – em detrimento de outros, também importantes, como os sociais, 

políticos, culturais, etc. Além disto, politicamente esta concepção também legitimou 

frequentemente a imposição de um modelo único às vozes destoantes.  

Duas outras questões relacionadas à experiência em saúde mental nos interessam. A 

primeira são as observações em torno do discurso da inclusão social do usuário de saúde 

mental, que podemos ampliar, em nosso contexto, para os discursos em torno das 

transformações na teia de relações humanas. Este discurso mostrou-se, na saúde mental, 

muitas vezes mais associado aos trabalhadores do que fruto do diálogo com os usuários, 

que muitas vezes apenas os assimilam e reproduzem. Este fato talvez nos aponte o risco de 
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“implantar” a direção e a necessidade de transformações sociais nem sempre sentidas ou 

ditas do mesmo modo em nossos meios de atuação. A segunda se refere aos riscos da 

junção entre militância social e vínculos estatais, que não se dá sem ambigüidades, podendo 

redundar na caracterização assistencial (práticas clínicas conduzidas por técnicos) em 

detrimento de articulações em nível comunitário e social. A formação de grupos políticos a 

partir do trabalho clínico pode criar, certamente, uma arriscada zona de sombra.  

A ampliação das abordagens teóricas no Brasil está, deste modo, vinculada 

primeiramente à prática num contexto de busca por mudanças sociais, servindo como 

recurso para refletir sobre as relações entre os sujeitos e o campo social de modo a orientar 

e coadunar teoricamente práticas transformadoras. Assim, se tornam frequentes as leituras 

da psicanálise articuladas a ideias marxistas e inicia-se a disseminação da fenomenologia 

enquanto perspectiva compreensiva, principalmente vinculada à luta antimanicomial, com a 

vinda de Franco Basaglia ao país. Do mesmo modo, surgem as correntes denominadas 

“humanistas”, retomam-se as concepções e projetos de Paulo Freire formulados no início 

dos anos 60 e abortados com o golpe militar, inicia-se a constituição, por meio de novas 

experiências em pesquisa participante, de novas modalidades de prática em Psicologia. As 

modalidades de prática psicológica, como o atendimento em Centros de Assistência 

Psicossocial e Núcleos de Assistência Psicossocial, o Acompanhamento Terapêutico, o 

Plantão Psicológico e a intervenção escolar citados anteriormente demonstram que num 

panorama de reivindicações políticas que desvela as demandas da população, a maioria das 

transformações ocorridas na organização e no desenvolvimento da Psicologia brasileira se 

fez a partir das necessidades da prática que obrigaram, a despeito das tentativas de encaixe 

em metateorias consagradas, à reinvenção da ação clínica frente a novas necessidades e 

contextos diversos.  

Com as lutas políticas e posterior ampliação da rede pública de saúde e com a crise 

de mercado do modelo tradicional de clínica liberal, há uma ampliação do público para o 

qual o atendimento em saúde é dirigido, abarcando classes menos favorecidas 

economicamente. Nos anos 1980, há, então, um “ressurgimento” das práticas psicológicas 

junto aos movimentos de redemocratização, questionando a atuação do psicólogo. 

Simultaneamente, o contexto econômico provoca o esgotamento da clínica liberal, levando 

os psicólogos ao serviço público. Assim, o que o processo brasileiro apresenta é uma dupla 
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dimensão de ampliação da clínica vinculada ao contexto social: por um lado, a crise no 

modelo de clínica liberal e a ampliação da clientela; por outro lado, em contraposição ao 

modelo de subjetividade individualizante hegemônico no período da Ditadura Militar 

(1964-1989) (Coimbra, 1992), se favorece a emergência de compreensões voltadas ao 

sujeito social, articulada ao processo de redemocratização do país. Nos anos 90, o contexto 

cada vez mais presente de flexibilização do trabalho e do ultraindividualismo participa do 

surgimento de novas demandas psicológicas, bem como de um novo questionamento no 

tocante às práticas.    

Se, por um lado, esta noção faz emergir, para além da esfera individual, a questão 

das implicações da sociedade, da economia, da política e da cultura em que as questões 

subjetivas se constituem e emergem, por outro lado ela penetra de forma diferenciada nos 

diferentes contextos sociais. Assim, a compreensão de clínica para além da esfera 

individual passa a se fazer presente no plano teórico em consequência desta transformação 

social, mas por vezes funciona como subterfúgio a ser utilizado apenas no atendimento a 

esta classe social. Deste modo, a “compreensão social” na clínica se faz presente nas 

instituições, principalmente de saúde pública, mas muitas vezes continua alheia aos 

consultórios, funcionando como “divisor de águas” entre classes sociais91 e, por vezes, 

como modo de reprodução de preconceitos. Ferreira Neto chama a atenção para este 

direcionamento nos anos 1980, quando o slogan “Tudo pelo Social” colocava em campos 

opostos o “social” (setor marginalizado e portador de problemas que precisam da 

intervenção do Estado) e a “sociedade” (o setor economicamente produtivo e portador de 

direitos).  

Neste sentido, muitas vezes a ampliação da clínica pode designar um atendimento 

assistencialista e clientelista ao “social”, de lógica muito mais aparentada à assistência 

caritativa oferecida aos pobres em sistemas como o INPS e o INAMPS do que à proposta 

política do próprio SUS, que em sua formulação objetivava discutir e refletir as questões 

presentes em uma sociedade que inclua todos os seus setores. Um agravante a este 

problema é o atravessamento mercadológico da ideia de flexibilização: o discurso da 

                                                 
91 Um exemplo significativo e atual das representações sociais em torno desta questão é uma situação vivida 
por mim em instituição de saúde mental em 2007. Em um grupo terapêutico, uma usuária me pergunta a 
diferença entre psicologia e psicanálise. Outra participante do grupo imediatamente responde: “Eu sei: 
psicologia é terapia para os pobres e psicanálise para os ricos”.   
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flexibilização na atuação social muitas vezes se origina ou se confunde com a flexibilização 

no mundo do trabalho, exprimindo amiúde a fragilização, desterritorialização e retaliação 

atual da organização do trabalho na economia internacional. Além disso, a proximidade 

entre flexibilização e ampliação pode servir às inúmeras propostas de relações entre os 

sistemas públicos de assistência em saúde e as redes privadas, como ocorrido em programas 

como o PAS em São Paulo e a administração de aparelhos públicos por fundações de 

direito privado92 (Gouveia e Palma, 1999).    

Por outro lado, muitas compreensões de clínica ampliada, em contextos públicos e 

particulares, acadêmicos ou não, relatam na verdade trabalhos e experiências extremamente 

específicos, entendendo a “ampliação” da clínica como certos entrecruzamentos da 

psicologia clínica com outras disciplinas que possibilitam um conhecimento e atuação 

especializados em determinados contextos (clínica ampliada para lesionados cerebrais ou 

para idosos do sexo masculino, por exemplo). Estas abordagens podem representar a 

contramão da ampliação do campo clínico para o campo político. 

A necessidade de um olhar para além da esfera da subjetividade, dada pela extensão 

da clínica às classes populares, bem como o trabalho em instituições, que se constitui como 

modo predominante de funcionamento nos serviços públicos, trazem em seu bojo a questão 

da transdisciplinaridade, levando a uma transicionalidade entre a Psicologia e outras 

ciências, biológicas e sociais. É neste contexto que se aborda a clínica ampliada, como 

interdisciplinaridade, que emerge na prática de saúde brasileira a partir das transformações 

sócio-políticas.  

Nesse sentido, dois aspectos devem ser considerados. Em primeiro lugar, muitas das 

abordagens constituídas nas reflexões universitárias acerca da necessidade de 

transformações sociais e do papel político e social da Psicologia se iniciaram em 

instituições e se alicerçaram em uma compreensão política de esquerda das relações sociais 

aliada às dimensões propriamente psicológicas de compreensão da subjetividade para gerar 

experiências de outros modos de ação em Psicologia. Estas compreensões representam um 

                                                 
92 O mais recente capítulo deste embate é a administração do hospital psiquiátrico do Juqueri pela Santa Casa, 
iniciada em 2010. O hospital vinha em processo de reformulação de suas práticas de modo condizente com a 
reforma psiquiátrica, ampliando a assistência em ambulatórios, CAPs e hospitais-dia e formulando um 
programa de reinserção social de internos e residências terapêuticas. Com a inserção da Santa Casa, os 
funcionários do Estado vêm sendo transferidos e substituídos por funcionários privados, em número menor e 
condições de trabalho significativamente mais precárias. 
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avanço no sentido de não corroborar a dualidade “psicologia para os pobres” e “psicologia 

para os ricos”, buscando atuar e refletir em termos dos conflitos e problemas sociais de 

modo mais geral. Porém, podem apresentar problemas numa compreensão determinista das 

relações sociais, das instituições, e dos sujeitos. Nesse sentido, é preciso ter em mente que 

estas experiências, por serem desenvolvidas no âmbito acadêmico, estão atravessadas por 

embates que envolvem disputas teóricas e organização de movimentos no interior das 

universidades, mas que muitas vezes não estão relacionados às urgências dos serviços à 

população e à prática profissional. Assim, é importante que tais abordagens que se 

desenvolvem no interior das universidades busquem refletir sobre concepções e práticas 

que, considerando os atravessamentos das instituições universitárias, possam se efetivar em 

serviços além da universidade (Machado & Souza, 1997). 

Em segundo lugar, a noção de interdisciplinaridade evoca o mesmo paradigma de 

fragmentação e separação das ciências, necessitando de uma junção equacionada de campos 

na verdade separados artificialmente pelo pensamento científico, já que se encontram 

imiscuídos no real. Neste sentido, Morato (1999a), abordando a práxis da atenção 

psicológica como metodologia interventiva junto às instituições elege e discute o termo 

transdisciplinaridade, buscando exatamente compreender os múltiplos aspectos do campo 

no qual se dá a intervenção como uma trama de relações, sujeitos e significados, na qual os 

múltiplos aspectos que participam da experiência devem ser referenciados para sua 

compreensão, o que não significa, todavia, esgotá-la. Assim, compreensão da 

transdisciplinaridade não abarcaria apenas as “ciências de fronteira”, como propõe Lèvy 

(2001), mas qualquer diálogo de múltiplos saberes que, participando de uma trama de 

relações humanas e dizendo respeito à complexidade do real, se co-engendram e co-

influenciam. 

A proposta de Rogers (1980, 1990), advinda neste contexto se relaciona a esta 

questão da ruptura com o modelo médico ou paramédico nos EUA, trazendo a clínica para 

a prática do psicólogo. Os efeitos disso no Brasil ocorrem por sua articulação a estes dois 

modelos: por um lado, a psicanálise foi durante muitos anos prática médica exclusiva e, por 

outro lado, a prática psicológica foi sempre avaliativa, marcada pelo higienismo nos anos 

30 e pelo psicodiagnóstico baseado em escalas normativas. Deste modo, as reflexões de 

Rogers encontram ressonância nas questões enfrentadas pelo Brasil na época e se 
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coadunam aos embates por mudanças nas teorias e práticas psicológicas dos anos 1960, 

1970 e 1980. O aconselhamento psicológico promove então este rompimento da prática 

clínica enquanto atrelada à medicina, permitindo uma atuação clínica a partir da psicologia 

num sentido próprio e sendo utilizado, inclusive, para garantir a prática clínica aos 

psicólogos no período de regulamentação da profissão. Embora, a abordagem rogeriana da 

clínica seja também marcada por aspectos do positivismo (Schmidt, 1999) e cultive 

aspectos característicos do modelo liberal de desenvolvimento individual (Coimbra, 1992), 

ela se apresentou como solo fértil para a implementação de transformações na práxis 

psicológica da época, marcada pelo elitismo histórico em que a psicanálise se constituiu e 

pelo marco adaptativo da psicologia avaliativa voltada às classes populares. 

Neste sentido, o pensamento do Aconselhamento Psicológico no Brasil, 

disseminado por Raquel Rosenberg, carregava uma possibilidade de ampliação da clínica, 

pouco desenvolvida na disseminação do aconselhamento psicológico, marcado por um 

enrijecimento no modelo rogeriano. Neste contexto se dá a passagem teórica do 

aconselhamento psicológico rogeriano para uma perspectiva fenomenológico-existencial 

dos projetos de atenção psicológica em instituições. A origem no Aconselhamento 

Psicológico se vincula à busca de compreensão da clínica a partir dos contextos sociais 

concretos e de oxigenação em relação às práticas então dominantes. O recurso à 

fenomenologia enquanto modo de resgate de um olhar articulado entre sujeito e contexto 

social, possibilitador de uma compreensão pertinente para a situação da atualidade e à 

Psicologia Social Clínica, enquanto possibilidade de compreensão de um campo da 

psicologia para a práxis no contexto social que o considere de modo mais amplo busca 

avançar com relação aos limites que a abordagem rogeriana apresentou.  No entanto, o 

modo de articulação destas correntes de pensamento é bem particular, trazendo elementos 

de uma elaboração teórica própria e transdisciplinar que se constitui a partir da experiência 

concreta da prática.  

Retomando a discussão em relação à Psicologia Social Clínica Francesa, pode-se 

considerar que uma diferença entre a abordagem da clínica ampliada por autores brasileiros 

e franceses diz respeito à compreensão de uma “ampliação” da clínica, de cunho mais 

epistemológico ou mais relacionado à população, bem como à sua compreensão política e, 

por exemplo, ao lugar ocupado pela psicanálise nestes dois contextos. Estas diferenças 
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certamente se relacionam às condições sócio-históricas do surgimento destas discussões no 

Brasil e na França. Há uma diferença de compreensão entre a “clínica ampliada” discutida 

pelo André Lèvy, na qual a ampliação se dá mais no plano epistemológico, e talvez 

político, e a clínica ampliada no contexto brasileiro, na qual a ampliação significa também 

uma ampliação de população, o que está vinculada à desigualdade social brasileira e à força 

da “clínica de elite” no Brasil até o final da década de 1970.  

Considerando-se ainda o modelo de clínica ampliada adotado em algumas 

concepções teóricas e propostas políticas vinculadas ao Sistema Único de Saúde como 

decorrência destas transformações políticas, epistemológicas, teóricas e práticas, pode-se 

algumas vezes perceber a acepção da clínica ampliada como uma mera somatória de 

saberes/disciplinas que partem de diferentes posicionamentos epistemológicos. Sob este 

prisma, clínica ampliada e território são abordados como se houvesse uma separação prévia 

entre os dois fenômenos, que precisariam ser reunidos em uma nova proposta. Assim, na 

concepção de Cunha (2004) em relação à clínica ampliada na atenção primária em saúde: 

 
a clínica ampliada procuraria deixar-se tomar pelas diferenças singulares do sujeito 

doente, além de outros recortes teóricos, e produziria um projeto terapêutico que levasse em 

conta essa diferença. Ou seja, o que inicialmente é um limite do saber, pode ser 

transformado em possibilidade prática de intervenção. (Cunha, 2004, p. 102). 

 
Embora a consideração das singularidades represente um avanço frente a um projeto 

de ciência e saúde até então baseado na acomodação a um modelo científico universal, a 

afirmação de Cunha demonstra como a cisão entre a singularidade e a pluralidade dos 

sujeitos ainda está presente nas propostas de ampliação da clínica nas políticas de saúde, 

quando observamos a ponderação de que a singularidade deste sujeito é inicialmente um 

limite do saber. Deste ponto de vista, a clínica ampliada estenderia seu saber-fazer para uma 

esfera da experiência que, inicialmente, não estaria diretamente implicada em sua 

abordagem. Neste sentido, há uma diferença entre a perspectiva para a clínica ampliada 

usualmente utilizada em saúde e as concepções desenvolvidas nas práticas de atenção 

psicológica voltadas aos contextos institucionais e comunitários, que partem da 

fenomenologia existencial para compreender as práticas psicológicas sob o ponto de vista 

de que qualquer ação de cuidado que questione o sentido da experiência pode ser 
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compreendida como clínica e é, essencialmente, inserida em um contexto social, já que não 

existe experiência descolada de tal contexto.  

Assim, os desdobramentos dos projetos de inserção da psicologia no contexto social 

empreendidos desde as reformas sanitária e psiquiátrica não estão livres de embates e 

contradições. As ambigüidades se expressam principalmente na polarização entre a prática 

clínica baseada no modelo tradicional de consultório e outras formas de abordagem, que 

geralmente relacionam a ação terapêutica à promoção de melhores condições de vida. 

Como afirmado por Tenório (2001), “Sabemos que o movimento da reforma compreende, 

grosso modo, duas posições sobre a natureza da transformação almejada, uma que enfatiza 

a dimensão política e social, propondo a superação da clínica, outra que considera haver no 

fato da loucura uma especificidade que só a clínica é capaz de acolher de forma positiva” 

(p. 53).  

Costa (1996) localiza o cerne desta questão na conformação de duas éticas: a ética 

da interlocução e ética da ação social. A ética da interlocução compreende o sujeito como 

portador de uma vontade e uma razão divergentes da usual, que deve ser destrinchada pelo 

olhar psicológico. A ética da ação social estaria direcionada para a promoção de direitos, 

relacionando diretamente sua ausência ao sofrimento psíquico. Assim, esta ética equivale a 

ação terapêutica à ação política, sendo o papel do terapeuta o de um interlocutor na ação 

pela cidadania, estatuto tanto do usuário quanto do profissional de saúde. Para Costa 

(1996), na ética da interlocução, corre-se o risco de individualizar a terapêutica, 

desconsiderando todos os aspectos da experiência que não possam ser compreendidos 

apenas desde um ponto de vista intrapsíquico. Na ética da ação social, o caráter subjetivo e 

único da experiência é desconsiderado, sendo que este pode estar além ou aquém das 

origens e implicações plurais de seu sofrimento. 

Na concepção de Costa, esta é uma falsa dicotomia porque a ação terapêutica em 

saúde mental diz respeito tanto à singularidade quanto à pluralidade dos sujeitos. A 

singularidade é compreendida na dimensão particular do processo terapêutico e a 

pluralidade no âmbito das ações políticas destinadas a um determinado grupo de pessoas, 

neste caso os usuários da rede dos serviços e pessoas que possam vir a se beneficiar deles. 

Nesta perspectiva, clínica e políticas de saúde mental seriam complementares, ao lidar com 
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a exclusão que ocorre tanto através de processos subjetivos quanto através de processos 

sociais.  

Esta articulação entre a clínica e contextos de produção do sofrimento é aproximada 

por Furtado e Campos (2005) do que Campos (1995) denomina “clínica ampliada”. Na 

concepção de Campos, a clínica ampliada se dirige à compreensão interdisciplinar das 

ações em saúde, bem como à consideração dos dimensionamentos sociais, culturais, 

econômicos, ideológicos, políticos, afetivos e outros nas ações em saúde, de modo a 

atender o sujeito integral. Assim, Furtado e Campos (2005) recorrem a Seidinger (2002) 

para afirmar que estas éticas poderiam conviver “sem sobreposições nem antagonismos”: 

  
a clínica psicanalítica, regida pela ética do bem dizer convive na instituição alinhando-se 

com a prática da saúde mental, regida pela ética do bem-estar de forma a não praticar a 

segregação (praticada, por exemplo, pela ciência, pelo nominalismo). Ambas incluem o 

sujeito no discurso e no mundo. (Seidinger, apud Furtado e Campos, 2005, p. 116). 

 
A questão subjacente às afirmações de Campos (1995), Costa (1996) e Furtado e 

Campos (2005) repousa na estrita separação entre subjetividade e objetividade, 

compreendidas como complementares, mas não como mestiçadas nas experiências de vida. 

Neste sentido, cabe retomar as compreensões sobre a experiência do sofrimento psíquico a 

partir de uma visão fenomenológica: o homem, como ser-no-mundo, já é, no balanço de sua 

experiência, este mundo em que está sempre aí, que constitui a própria experiência. Neste 

sentido, não há um subjetivo descolado do contexto social de sua produção, para o qual a 

clínica estaria especialmente direcionada. Isto não significa que não há singularidade e 

pluralidade, mas que ambas sempre se apresentam como dimensões da mesma experiência. 

O dilema entre clínica e ação política ou entre sujeito e contexto social significa, no limite, 

a manutenção de uma separação epistemológica entre sujeito e objeto, compreendendo 

indivíduo e meio social de maneira apartada. Neste sentido, as concepções sobre clínica 

ampliada desenvolvidas a partir da saúde mental e da saúde pública ainda permanecem em 

sua perspectiva, desarticulando a experiência de suas condições concretas no mundo.    

Embora os movimentos de reforma psiquiátrica e reforma sanitária possuam 

divergências, principalmente no tocante às relações estabelecidas com o Estado (Furtado e 

Campos, 2005), ambos percorrem uma trajetória de efetivação de políticas públicas em 
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termos mais aproximados da cidadania e da participação social e caminham, na década de 

1990, para a busca da ampliação da assistência. Assim, ambos entrelaçam-se na para 

expandir a rede substitutiva de cuidados em saúde mental no Sistema Único de Saúde 

(SUS), tanto no sentido de oferecer alternativas para os egressos de longas internações e 

fomentar o atendimento de usuários no próprio contexto social em que estão inseridos 

quanto no sentido de promover ações de cuidado psicológico à população.  

No decurso das experiências e discussões sobre alternativas à psiquiatria, uma 

grande influência do pensamento de Basaglia pode ser observada no tocante à perspectiva 

de uma relação estreita entre as experiências de sofrimento psíquico e as condições de vida, 

em todas as suas dimensões. Esta articulação entre sujeito e contexto social é um dos eixos 

de aproximação entre os rumos tomados pelo movimento antimanicomial e as propostas de 

atenção básica à saúde, que também buscavam relacionar a saúde como um todo às 

condições de vida, em consonância com as discussões da luta pela democracia e as 

discussões da Conferência de Ama-Ata. 

Na concepção da atenção primária, compreendida pelo movimento de reforma 

sanitária, uma importante mudança de concepção se referiu à inserção das ações de saúde 

junto à população, tanto no nível administrativo quanto no das práticas propriamente ditas. 

Isto levou a uma reformulação das antigas noções de ambiente e espaço geométrico para a 

atual concepção de território, que busca compreender as práticas de saúde não apenas 

enquanto vinculadas aos elementos ambientais, mas como fundamentalmente atreladas aos 

usos, às relações, às transformações, às significações do espaço e com o espaço e seus 

personagens, numa compreensão da inserção de ações em saúde que flerta com a 

transdisciplinaridade. Assim, conforme relatam Monken e cols.(2008) sobre a assimilação 

do conceito de território na saúde: 

 
Vários motivos podem ter contribuído para este fenômeno. (...) a "Reforma 

Sanitária Brasileira", em particular o projeto de implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), motivou uma reflexão sobre o funcionamento dos serviços e, com isso, de sua base 

territorial, levando a um maior interesse sobre os critérios de delimitação de territórios para 

a saúde. É sob essa ótica gerencial que se invoca o conceito de território, concebido, assim, 

como área político-administrativa (...). Em contrapartida, esta reflexão propiciou a 

redefinição do próprio conceito de território utilizado nas políticas públicas de saúde, dando 
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lugar a propostas mais amplas do que a de território político administrativo, conferindo-lhe 

maior densidade teórico-metodológica. (p.36) 

 
Desta maneira, a noção de território vai gradativamente se ampliando e abarcando 

as relações sociais, as práticas culturais, as redes de relacionamento e outras dimensões do 

espaço, numa aproximação de seu sentido etimológico, que se refere aos “vínculos do 

homem com a terra” e, portanto, ao espaço percebido, experienciado, vivido tanto 

materialmente quanto simbolicamente, e em constante transformação no fluxo dos homens 

e suas relações entre si e com os objetos de seu mundo. Esta concepção mais ampla de 

território encontra-se, inclusive, nas diretrizes administrativas para o sistema de saúde 

mental (Brasil, 2008), que considera que “será sempre importante e necessária a articulação 

da saúde mental com a atenção básica” (p.3) e que um dos fatores importantes para isso é 

que os dispositivos de saúde mental, especialmente os CAPs, “devem ser territorializados, 

ou seja, devem estar circunscritos no espaço de convívio social (família, escola, trabalho, 

igreja, etc.) daqueles usuários que os freqüentam” (p.2). Isto porque “As ações de saúde 

mental na atenção básica devem obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base 

territorial e atuação transversal com outras políticas específicas e que busquem o 

estabelecimento de vínculos e acolhimento” (p.3). Assim, para Guimarães (2008), já existe 

“certo consenso no setor saúde de que o território não deve ser considerado apenas como 

uma superfície inerte, mas como resultado e condição para a ação e o movimento dos 

parceiros que pactuam a política nacional de saúde” (p. 96). 

No âmbito dos princípios de universalidade e descentralização da política nacional 

de saúde implementada com o SUS, o território passa a ser compreendido no âmbito da 

saúde pública como o entrecruzamento de muitas “estruturas sociais”, abrangendo desde a 

epidemiologia e as condições concretas de higiene e qualidade de vida até a cultura e 

condições de promoção da saúde física, psíquica e social que se enredam no ambiente 

concreto de vida dos sujeitos. Nesta perspectiva, a produção e análise de dados sobre 

atendimentos e condições de saúde permite a gestão administrativa do sistema. Entretanto, 

uma consolidação efetiva de práticas capazes de melhorar as condições de saúde só pode se 

efetivar na medida em que um amplo conjunto de aspectos do território se faz presente 

como ponto de partida para a formulação de políticas de saúde e de práticas de saúde junto 

à população.  
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Do ponto de vista da psicologia, cujo maior papel na saúde pública tem sido 

exercido no campo da saúde mental, esta questão torna-se ainda mais importante, já que o 

sofrimento humano está diretamente relacionado com as experiências concretas dos sujeitos 

e que a atuação do psicólogo em nível primário, isto é, na promoção da saúde psíquica, é 

ainda um campo incipiente das políticas de saúde. Nesta perspectiva, a compreensão do 

território em seu sentido amplo e a construção de vias de diálogo com os atores sociais que 

promovam uma viabilização de cuidados psicológicos à população é uma importante 

questão a ser debatida e a cartografia pode ser compreendida, de maneira ampla, como 

compreensão do modo como os sujeitos existem no mundo, e como criar e significam este 

mundo para si. 

Esta interligação entre a assistência à saúde e os contextos de atuação e participação 

popular, o território será o eixo articulador do que as políticas de saúde irão denominar de 

“clínica ampliada” (Campos, 1999), entendida como a somatória de diversos saberes e 

cuidados para a promoção de uma assistência “integral”. Na verdade, esta ampliação seria 

orientada para duas vertentes. A primeira é a ampliação das concepções sobre saúde, que 

passa gradativamente a abarcar dimensões biológicas, psíquicas e sociais da produção dos 

processos de saúde e doença, sob inspiração de discussões epistemológicas sobre 

conhecimento, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A 

segunda é a ampliação da assistência e da responsabilização pelo atendimento, por meio do 

envolvimento do profissional com o território, tendo como um dos elementos de influência 

a noção de participação, em contraposição ao olhar meramente técnico, sob influência 

política da ampliação da participação social e sob influência epistemológica das 

metodologias de pesquisa participativa. 

Podemos considerar, desta maneira, a convergência das políticas de saúde geral e 

mental para uma mesma perspectiva de ação clínica, em que a saúde mental é concebida 

como parte integrante das políticas de saúde. O direcionamento paulatino da assistência 

para uma atenção primária e vinculada aos contextos concretos de vida, por meio de 

políticas como o Programa de Saúde da Família e o Apoio Matricial, busca atentar para as 

necessidades da população em termos de saúde mental no contexto do cuidado cotidiano 

em saúde.  
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Nesta direção, tanto a clínica ampliada quanto a concepção de território foram se 

configurando como conceitos-chave no plano nacional de saúde e nas recentes conferências 

nacionais de saúde93. A “ampliação” da clínica, segundo as diretrizes nacionais em saúde, 

ocorre em dois sentidos. Em primeiro lugar, significa um alargamento teórico-prático das 

práticas de saúde, buscando não se restringir ao paradigma médico-biológico, considerando 

a saúde desde um ponto de vista biopsicossocial e enfatizando as ações de educação e 

prevenção. É especialmente relacionado às ações preventivas que se elabora o segundo 

sentido da “ampliação” da clínica: o da extensão das práticas de saúde ao território para o 

qual uma unidade de saúde é referência. Isto significa que as equipes de saúde não 

restringem seu trabalho aos aparelhos de saúde, mas percorrem os espaços em que a 

população vive concretamente para mapear – ou cartografar – as demandas e elaborar ações 

em saúde a elas pertinentes.  

Assim as concepções de clínica ampliada e território/mapeamento cartográfico estão 

estreitamente vinculadas nas políticas de saúde, já que a participação popular, tanto no 

nível político quanto na inclusão da cultura, do discurso e das condições de vida da 

população nas ações de saúde é uma das diretrizes político-operacionais do sistema. 

Simultaneamente, as concepções de clínica ampliada e território buscam transpor, nas 

políticas de saúde, duas perspectivas discutidas no âmbito universitário e, entre outros, no 

campo da saúde mental: a interdisciplinaridade/transdisciplinaridade das ações, fruto dos 

questionamentos no âmbito acadêmico, bem como das experiências práticas e movimentos 

políticos do pós-guerra, e a vinculação entre o homem e seu mundo, constituindo os modos 

pelos quais as experiências concretas acontecem, vale dizer, os modos pelos quais o homem 

habita o mundo (Heidegger, 2001).  

No entanto, as transformações no modo de pensar a saúde, embora significativas do 

ponto de vista da promoção de uma nova lógica para o atendimento em saúde mental na 

sociedade como um todo, não atingiram uma desconstrução da concepção especializada e 

fragmentária na saúde como um todo. Desta maneira, algumas vezes a inserção da saúde 

mental no SUS traz aspectos conflitantes, principalmente no tocante à atenção primária e, 

                                                 
93 Diversos documentos relacionados ao SUS utilizam estas concepções, como a cartilha da Política Nacional 
de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS), implementada em 2003, e as orientações 
referentes à saúde mental na atenção básica e ao apoio matricial (Brasil, 2003). Eles preconizam, por 
exemplo, a co-responsabilidade pelo atendimento de usuários encaminhados, a transdisciplinaridade, a 
territorialização e o olhar integral para os sujeitos. 
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portanto, a uma efetiva consideração da experiência integral dos participantes para a 

promoção da saúde e para a práxis clínica. Assim, o sistema de saúde, mesmo criando 

mecanismos de co-responsabilidade pelo atendimento e ações preventivas, muitas vezes 

não é capaz de atentar para as especificidades e singularidades dos usuários atendidos 

(Amarante, 1998). Neste problema metodológico e prático das ações clínicas no cenário 

brasileiro, pode-se reconhecer as mesmas dificuldades discutidas por Lévy (2001) e Spink 

(2003) em relação à transdisciplinaridade em ciências: a pretensão de conjugar saberes para 

abarcar o real como um todo muitas vezes desconsidera os antagonismos e diferentes 

perspectivas das disciplinas diversas, acabando por pasteurizar a complexidade dos 

territórios habitados.    

Desta maneira, na institucionalização dos movimentos da reforma sanitária e da 

reforma psiquiátrica como política oficial, a adoção de uma proposta de “clínica ampliada”, 

por si mesma, não efetivou a possibilidade de invenção de uma práxis de escuta dos sujeitos 

em suas experiências e condições concretas de vida. Mesmo no âmbito da saúde mental, em 

que essa busca de desconstrução epistemológica foi mais marcante, corre-se o risco de uma 

não integração a outros aspectos da saúde, para uma consideração efetiva da complexidade 

das experiências humanas.  

De fato, na saúde em geral encontramos como modelo de embasamento da clínica 

ampliada uma separação prévia entre procedimentos, terapêuticas de saúde e contexto 

social no qual atuam, assim como discutido anteriormente no tocante à saúde mental. No 

tocante à Psicologia, esta cisão entre indivíduo e contexto social já produziu, como 

observado por Spink (2003) uma desarticulação entre a atuação psicológica e as ações 

político-sociais na inserção do psicólogo na comunidade. Segundo Spink (2003) grande 

parcela dos profissionais tende a simplesmente reproduzir o modelo do consultório 

particular ou a negar qualquer possibilidade de ação da psicologia e reencontrá-la na 

militância política, reproduzindo a dicotomia das “duas éticas” apontada por Costa (1996).  

 

Clínica, inserção social e a proposta de atenção psicológica 

 

É a questão da compreensão do espaço/território social em que a prática se realiza 

que se revela fundante na discussão apresentada em supervisão de supervisão com relação à 
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consideração ou não dos fatores institucionais no atendimento de menores infratores. De 

um lado, uma postura segundo a qual os adolescentes internos deveriam ser atendidos sem 

maior conhecimento, pelos psicólogos, do contexto em que viviam, aplicando o modelo 

tradicional de consultório ao atendimento em instituição. De outro lado, uma perspectiva 

segundo a qual os elementos do contexto deveriam ser considerados para elaborar 

estratégias de ação, mas que busca simultaneamente não se direcionar para uma simples 

militância. Para articular os aspectos sociais mantendo a especificidade da práxis 

psicológica, o recurso utilizado é a compreensão clínica destes aspectos, ou seja, a 

interrogação pelo sentido da experiência de todos os envolvidos, que, à guisa das pesquisas 

participativas, em si mesma é considerada intervenção, já que mobiliza novos modos de 

reflexão.  

Assim, encontram-se aproximações e diferenças entre os rumos tomados pelos 

saberes/práticas que integraram as políticas de saúde brasileiras buscando o diálogo 

disciplinar e a inserção no contexto social e o modo como esta articulação entre pesquisa, 

saberes, práticas e cenários sociais é considerado nas propostas de atenção psicológica nas 

instituições e comunidades. Por um lado, questões como a reorganização da atenção em 

saúde, privilegiando a atenção básica, a co-responsabilização pelos atendimentos realizados 

por diferentes profissionais e a construção de uma rede de informações para a atenção 

integral podem ser relacionadas a alguns dos temas debatidos em supervisão de supervisão. 

As questões compreendidas nas políticas públicas em termos de clínica ampliada e 

vinculação ao território se refletem em temas como o encaminhamento acompanhado, a 

cartografia das instituições, a transdisciplinaridade como perspectiva para as ações 

interventivas, presentes em supervisão de supervisão. Na perspectiva para a prática, as 

noções de clínica ampliada/território podem ser aproximadas de uma compreensão do 

campo clínico enquanto vinculado tanto à esfera teórico-prática quanto à esfera concreta de 

atuação em conjunto com a população atendida para a efetivação de ações interventivas. 

 No entanto, desde uma perspectiva fenomenológica, reside uma diferença 

fundamental entre a noção usual de clínica ampliada e as concepções desenvolvidas a partir 

da intervenção psicológica em contextos institucionais e comunitários estudada: a 

compreensão da impossibilidade de cisão entre homem e mundo leva a ação psicológica a 

se compreender desde sempre aparentada a todas as dimensões da experiência, sejam elas 
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éticas, políticas, sociais, culturais, biológicas ou outras. Se o psicólogo ou outro 

profissional de saúde artificialmente separa tais dimensões, isto se deve aos 

posicionamentos epistemológicos previamente adotados para compreender esta experiência, 

que talvez mereçam maior elucidação, e não a uma separação intrínseca dos fenômenos 

humanos. Ao contrário de significar uma busca de apreensão total da realidade dos sujeitos, 

como pretende a “colagem” disciplinar presente na concepção de clínica ampliada ou como 

refere Lèvy (2001), a clínica compreendida desde uma perspectiva fenomenológica parte da 

inabarcabilidade do real para compreender qualquer fenômeno enquanto múltipla e 

complexamente esculpido e qualquer saber sobre ele como prática interventiva para a 

construção dialógica de um sentido possível. Esta seria, como afirma Mangaro (2006), uma 

passagem para a inserção da própria explicitação epistemológica na compreensão das 

experiências humanas: 

 
Os últimos decênios do século XX, com efeito, viram a abordagem fenomenológica dirigir-

se gradualmente a uma global reformulação dos temas existenciais da psiquiatria e a uma 

maneira radicalmente diversa de exercitá-la: um salto qualitativo, no verdadeiro sentido do 

termo, que tem suas raízes na orientação fenomenológico-existencial e na sua antropologia 

filosófica. Essa abordagem não tem a intenção de invalidar as categorias diagnósticas nem o 

ato clínico, mas estabelece sua ineficácia devido à pretensão de apreender o outro sem 

resíduos na sua realidade existencial (Mangaro, 2006, p. 86).    

A compreensão do sofrimento humano a partir de uma articulação com o contexto 

social e a investigação fenomenológica, pautada na possibilidade de os sujeitos dizerem a si 

mesmos, propõe uma transformação das práticas que não se restringe mais ao cuidado 

clínico de um sujeito específico em sua individualidade, mas que deve considerar o cuidado 

na compreensão das relações sociais produtoras de sofrimento. Isto não significa 

desconsiderar as especificidades da experiência de cada um, mas, ao contrário, recusar uma 

compreensão universalizada da experiência para fazer aflorar, na trajetória particular dos 

sujeitos concretos, o conjunto das relações dos homens no mundo em que habitam, no seio 

de sua experiência. 

Nesta perspectiva, é interessante assinalar alguns dos aspectos vinculados ao 

panorama da reforma sanitária para compreender este parentesco entre as práticas 

desenvolvidas em um laboratório universitário e alguns dos princípios das políticas de 
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saúde geral e saúde mental. Tanto as leis que estabelecem o SUS quanto as leis que 

permitem a efetivação da reforma psiquiátrica são constituídas sob um pano de fundo de 

questionamento da neutralidade científica, da clínica liberal e do procedimento disciplinar. 

Este questionamento é muito próximo das questões referentes ao papel da universidade 

colocadas na mesma época. Além disso, embora as clínicas-escola não façam parte do 

sistema de saúde, elas se relacionam a ele de forma muito estreita, tanto pela abertura ao 

atendimento gratuito por meio dos estágios curriculares praticada na quase totalidade das 

universidades quanto pelo fato de que a universidade forma os profissionais que, entre 

outros espaços, ocupam os serviços públicos de saúde. Assim, podemos dizer que os dois 

espaços se intercomunicam na construção de diretrizes para a compreensão da práxis e, 

consequentemente, do atendimento em saúde e em psicologia. Por um lado, profissionais 

formados pelas universidades levam concepções aí forjadas para seus campos de atuação. 

Por outro lado, as diretrizes políticas influenciam os currículos acadêmicos, bem como os 

norteadores de pesquisa e ensino em parcela significativa das universidades. Além disso, o 

atendimento da população traz à universidade algumas questões importantes discutidas no 

atendimento público de maneira geral, como as possibilidades de organização do 

atendimento em instituição, as demandas da população, as interfaces com outros serviços, 

etc.  

Desta maneira, a concepção de clínica ampliada atualmente disseminada no cenário 

brasileiro tem como pano de fundo três esferas de questionamento, ambas originadas e em 

curso tanto nas universidades quanto nas práticas sociais de maneira geral. No plano 

epistemológico, esta concepção se relaciona com o questionamento dos alcances e limites 

das disciplinas científicas e na necessidade de uma visão mais integrada do homem. No 

plano prático, ela tange à desconstrução/invenção das práticas profissionais na saúde. No 

plano político, ela se vincula aos movimentos sociais de promoção do cumprimento de 

direitos de cidadania pelo Estado. Estas esferas se entrelaçam profundamente: o 

questionamento político do atendimento em saúde mental significou o questionamento 

teórico e prático do lugar social da loucura e sua relação com a ciência. Da mesma maneira, 

as reivindicações acerca do atendimento integral e da atenção básica em saúde pública 

conduziram a uma ampliação dos aspectos considerados promotores de bem-estar, 

vinculando-se ao questionamento epistemológico da perspectiva unicamente biológica da 
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doença. Neste sentido, pode-se aproximar o sentido do termo “atenção” na sua utilização 

tanto no sistema de saúde pública quanto na práxis que é foco da supervisão de supervisão: 

ambos se referem a um atendimento inserido no contexto de vida dos usuários, que permite 

sua disponibilidade a partir do momento que a demanda se produz e a solicitação é 

realizada.  

No entanto, embora os questionamentos dos processos de saúde busquem retomar a 

complexidade da experiência humana, a perspectiva adotada para compreendê-la, tanto nas 

políticas públicas quanto em certas abordagens científicas, frequentemente ainda mantém 

uma raiz cartesiana na concepção de que a união de diversas disciplinas ou a consideração 

de um espaço social mais amplo seriam, por si mesmas, suficientes para contemplar sua 

totalidade. Os reflexos desta perspectiva para uma “ampliação” da clínica podem ser 

observados no modo como a formação ainda é realizada em diversas universidades. 

Em relação às faculdades de medicina, Campos (1999) descreve a concentração da 

formação em hospitais, privilegiando procedimentos específicos e frequentemente 

minimizando a experiência em saúde pública e atenção primária. Esta formação 

desprivilegia a resolução de problemas, a integração em equipes multiprofissionais e a 

necessidade de “reconhecer a determinação, ao mesmo tempo, social, subjetiva e biológica 

dos processos saúde e doença, e uma vez realizado este reconhecimento, serem capazes de 

criar projetos terapêuticos que combinassem recursos destas três esferas conforme o caso e 

as possibilidades existentes. E, principalmente, formar médicos capacitados a construir 

vínculos e a assumir responsabilidades frente à cura ou reabilitação dos seus pacientes, 

superando a tradição contemporânea de concentrar quase toda responsabilidade apenas na 

realização, segundo certos preceitos, de certos procedimentos técnicos” (p.191).  

No entanto, ao considerar que este modo de compreender a saúde consistiria em 

uma “ampliação do campo de saberes, de responsabilidades e de práticas”, Campos (1999) 

acaba por localizar estes saberes, responsabilidades e práticas como exteriores ao âmbito 

próprio da clínica. Embora isto possa significar uma “clínica ampliada” em relação à 

prática médica tradicional, ela apenas cumpre este papel na medida em que se legitima a 

perspectiva a partir da qual esta prática foi constituída. Como tacitamente a “ampliação” 

continua a reservar o papel de “verdadeira clínica” a “certos procedimentos técnicos”, isto 

justifica perfeitamente a posição de algumas universidades que “têm desqualificado 
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esforços para reformular as práticas de controle de doenças crônicas ou de reabilitação em 

saúde mental” e mantém uma tendência “de fechamento à saúde pública” e de subestimar 

“a necessidade de incorporação destes saberes para o exercício de uma boa clínica”. Ora, se 

a clínica apenas compreende os aspectos transdisciplinares e de consideração com o usuário 

como um todo enquanto ampliação ou complemento, e não como o próprio fundamento a 

partir do qual as práticas de saúde podem se desenvolver, são compreensíveis as razões 

pelas quais a universidade, responsável pela transmissão dos posicionamentos 

epistemológicos legitimados, não se preocupe com esta ampliação.  

O mesmo vale para o campo da Psicologia. Diversas pesquisas (Teixeira e Nunes, 

2001, Souza, 1996) demonstram a hegemonia que o modelo tradicional de consultório 

ainda possui na formação universitária nesta área. Teixeira e Nunes, por exemplo, 

encontram e estudo com base em programas de ensino uma concepção de homem 

predominante própria da psicanálise, compreendida de maneira intrapsíquica. Nesta 

medida, a concepção transdisciplinar e a consideração integral do sujeito são obliteradas É 

neste sentido que a formação nas práticas psicológicas inseridas nas instituições e 

comunidades podem possuir um papel na formação de outros modos de ação profissional. 

Certamente, tais práticas também atuam no questionamento epistemológico, da adoção de 

modos mais democráticos de pesquisa e no papel social da extensão universitária. No 

entanto, estes fatores apenas fazem sentido quando tais práticas transcendem o espaço 

universitário e dialogam cotidianamente com os espaços da prática social concreta, fazendo 

com que tais práticas transformem continuamente os posicionamentos teóricos adotados e é 

neste sentido que se apresenta a dimensão prático-teórica em supervisão de supervisão. 

Para um profundo questionamento do papel que vem sendo adotado pela clínica, 

tanto na esfera do entrecruzamento de saberes quanto na esfera de sua vinculação aos 

sujeitos e às políticas públicas, seria necessário considerar que a realidade humana já é, em 

si mesma, mestiçada, complexa, multifacetada e inabarcável. O entrecruzamento de 

disciplinas nem sempre significa sua perfeita composição e muitas vezes desvela conflitos 

entre os pontos de vista prévios adotados por cada ciência, que devem ser consideradas para 

que novas articulações entre saberes possam ocorrer. Isto significa que as elaborações 

teóricas fazem sentido a partir do acompanhamento dos movimentos de velamento e 

desvelamento do real, vale dizer, de realização do real (Heidegger, 2001). Da mesma 
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maneira, as dimensões humanas não são um apêndice do corpo que deve ser tratado com 

ele como um complemento do atendimento, mas são o próprio meio no qual o corpo é 

marcado, sendo ambos indivisíveis. Nessa medida, a clínica em si mesma já abarca toda a 

ampliação possível, na medida em que ela se volta para o infinito que é a realidade humana. 

Para a fenomenologia, o sujeito não apenas é multiplamente dimensionado 

(transdisciplinaridade) quanto só pode ser compreendido em seus contextos concretos de 

vida (territorialidade) neste sentido, transcende os conceitos básicos da clínica ampliada e 

retoma a questão de que o contexto social é presente em qualquer situação e que a ação 

entre homens é sempre relacionada à política, mesmo nos momentos em que não se faz 

política diretamente.    

Outro aspecto a ser considerado é que a “ampliação” da clínica na proposta 

apresentada pelo Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em 

Psicologia se dá também no sentido de constituir espaços para sua atuação em instituições e 

contextos tradicionalmente não vinculados a ela, principalmente naquelas voltadas aos 

direitos de cidadania – tais como saúde, educação, habitação, segurança pública.  Embora 

diversas propostas tratem da ampliação da clínica para as instituições e o próprio 

aconselhamento psicológico tenha surgido nas instituições, este é um direcionamento 

bastante particular da proposta presente. É ainda no contexto de uma vinculação da 

ampliação da clínica na direção da cidadania que se pode compreender outra característica 

presente nesta proposta: a questão da criação do espaço privado para a escuta dos sujeitos 

no contexto público. A cidadania no campo clínico, compreendida enquanto regate da 

possibilidade de fala e ação (Cautella, 2003) atua numa dimensão algo diversa, em seu 

sentido e suas implicações “sócio-psicológicas”, da ampliação da clínica liberal tradicional 

para a atuação do psicólogo no posto de saúde ou num CAPs.  

Se a simples extensão do espaço pode ampliar as possibilidades de agir e pensar em 

Psicologia, mas também a reprodução de preconceitos e divisões sociais da prática, em que 

certas práticas e compreensões são “clínica para ricos” ou “clínica para pobres” (Ferreira 

Neto, 2004), a concepção de espaços de escuta a todos os atores sociais, onde quer que a 

cidadania possa ser um objetivo, certamente atenta para o fato de que a ampliação da 

clínica voltada à cidadania deve se dirigir a todos. Por outro lado, se uma das questões que 

surge com a flexibilização do trabalho nos anos 1990 é a da promoção de um saber cada 
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vez mais voltado para a prática e menos para a reflexão, que pode acabar se tornando 

utilitarista, e no qual a clínica ampliada se torna “resolver os problemas que aparecem”, a 

articulação entre clínica e pesquisa pode manter uma abertura para a reflexão, 

referenciando-a no contexto. Neste sentido, o espaço de supervisão de supervisão mostra 

uma dimensão ético-política articulada a ampliação da clínica, permitindo referenciar e 

discutir a atuação tanto em relação aos contextos específicos de atuação quanto no tocante a 

sua participação na esfera mais ampla do mundo contemporâneo. 

Finalmente, cabe observar que a denominação de clínica ampliada foi constituída de 

modo reativo frente a uma clínica considerada restrita. Embora tenha sido – e ainda seja – 

pertinente em um contexto histórico no qual a psicologia, a saúde mental e a saúde em geral 

possuem modelos de funcionamento que desconsiderem condições concretas de existência 

e muitas vezes se refiram apenas a clientelas específicas, a concepção de “ampliação” da 

clínica corre o risco de obliterar o fato de que contextos tradicionais – o hospital para o 

médico, o consultório clínico para o psicólogo, a clínica de reabilitação para o 

fisioterapeuta, etc. – também fazem parte do panorama de relações sociais e estão por ele 

multideterminados. Esta lembrança é importante para não se incorrer na possibilidade de 

“purificar” tais espaços, como se o “social” ou o “território” interferissem apenas nos 

aparelhos públicos de saúde, instituições e comunidades, o que significaria voltar, 

justamente, a atribuir aos espaços clássicos o poder normatizador que as propostas de 

clínica ampliada intentaram retirar destes modelos.  
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Atenção Psicológica e Aconselhamento Psicológico: aproximações, diferenças  

 
 

SUPERVISORA APP: Mas aí eu volto na tecla do supervisor HU.  Que é 
complicado um supervisor do LEFE, não fazer parte da equipe do LEFE. 
SUPERVISORA AP: Claro, mas gente aí tem outra coisa. 
SUPERVISORA APP: Tem várias questões. Quando a gente falou, um que não é 
do projeto, tem assim com que olhares de projeto. A gente discutiu muito a 
questão de ampliar o olhar sobre a clínica, a questão de sair do olhar 
romantizado... Eu sei que aqui mesmo tem diferença. Vocês duas já falaram que 
nem concordam com chamar de aconselhamento, mas tem uma discussão...  
Agora, voltando para a questão do projeto, qual é o olhar que está sendo dado 
para esse projeto? (supervisão de Supervisão, Cenário 2, Cena 1). 

 
SUPERVISORA APP: E aí a gente pode fazer uma ponte com o campo do 
aconselhamento, porque o acompanhamento psicológico está relacionado tanto 
com o sentido do scort quanto com o sentido do cuidado como atenção, do estar 
atento. 
SUPERVISORA AI: Mas eu ainda acho complicado pensar em atenção e 
aconselhamento como a mesma coisa. Quando a gente traduziu o texto para o 
congresso de cuba, que eu coloquei no espanhol, que ficou consejería, ficou mais 
claro... Eu não faço consejería... 
SUPERVISORA APP: Mas tem o resgate que a Malu faz a partir do Benjamin, 
de consilium... O Benjamin coloca que aconselhar é menos responder a uma 
pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está 
sendo narrada... 
SUPERVISOR HU: Mas o aconselhamento tem toda uma carga e uma tradição 
adaptativa na psicologia... 
SUPERVISOR AI: Mas nesse sentido que a sup APP tá colocando dá para 
inclusive fazer uma aproximação com atenção 
SUPERVISOR HU2: Mas com o histórico, o problema é o que vem junto, é o 
resquício, por isso que eu acho que tanto faz o nome...  
SUPERVISOR DJ: Eu acho que dá para entender como aconselhamento, ainda 
mais se você vê a proximidade do Benjamin com a fenomenologia 
SUPERVISORA APP: A questão é compreender o aconselhamento como um 
campo, não como uma teoria 
SUPERVISOR DJ: Mas esse campo a gente não compreende já como psicologia 
social clínica. Não sei, pra mim faz mais sentido pensar o campo como a social 
clínica pela coisa de trabalhar no contexto social, na instituição, e pensar 
teoricamente pela fenomenologia mesmo. 

SUPERVISORA APP: Eu inclusive li um texto da Ruth Scheffer em que ela já 
falava do aconselhamento rogeriano como um acompanhamento do cliente... 

SUPERVISOR HU2: Mas aí é que está, não tem como falar de aconselhamento 
sem tocar nessa raiz... 
SUPERVISORA DP: E é por isso que eu prefiro entender o que a gente faz como 
Atenção Psicológica em instituições, ou no contexto social, porque não pega nem 
pela questão psicanalítica da social clínica, nem por essa tradição do 
aconselhamento, que não dá... 
SUPERVISOR PM: É, esse aconselhamento aí, eu acho que não tem nada a ver 
com o que a gente faz.  
SUPERVISORA MH: Mas isso a gente já tinha olhado, na minha tese. 
SUPERVISOR HU: E depois por causa do Primeira Atenção. 
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SUPERVISORA APP Mas agente retomou mais a fundo. De tentar clarear a 
questão do acompanhamento, da atenção, do aconselhamento e pensar estas 
coisas a partir da fenomenologia. Por que já é uma questão recorrente, que 
apareceu na supervisão dos projetos da Fundação CASA, apareceu no projeto da 
Supervisora AI, apareceu no DJ, enfim, em todos os projetos.. (Supervisão de 
Supervisão, Cenário 3, Cena 1). 

 
Se “é a partir da própria demanda social que surge a prática do Aconselhamento 

Psicológico” (Morato, 1999, p.75), a problematização de sua pertinência no atual cenário de 

práticas psicológicas não deixa de ser realizada nas Supervisões de Supervisão, levando à 

necessidade de reflexão sobre este tema. Schmidt (2009) aponta para uma mudança na 

perspectiva do Serviço de Aconselhamento Psicológico do IPUSP (SAP-IPUSP) que se 

relaciona à realidade social apresentada ao longo da história do serviço. Segundo a autora,  

 
Dos anos 70 até o final dos anos 80 e começo dos 90, sua clientela [do SAP-IPUSP] 

era predominantemente de pessoas cujas “queixas” eram consideradas “leves” e as 

condições de vida menos precárias. O perfil, por assim dizer, da clientela, adequava-se à 

visão que se tinha do Aconselhamento Psicológico do SAP (...) retinha-se, nessa imagem, o 

apagamento das linhas de separação entre psicoterapia e Aconselhamento Psicológico 

empreendido por Rogers e, ao mesmo tempo, atribuía-se à clínica psicológica por ele 

proposta aquelas características que tentavam distinguir o Aconselhamento Psicológico da 

psicoterapia: tempo abreviado de atendimento, inserção em instituição educacional, 

clientela sem “comprometimentos na estrutura da personalidade”, atendimento focalizado 

na escolha ou crises situacionais. (Schmidt, 2009, p.15, 16). 

 
É o contexto das transformações na demanda que leva a um “movimento de 

reapropriação e ressignificação do campo do Aconselhamento Psicológico” (Schmidt, 

2009, p.16), no qual se buscou “uma identidade não-aprisionada aos estereótipos agregados 

ao Aconselhamento Psicológico e à Abordagem Centrada no Cliente” (Schmidt, 2009, 

p.16). Este movimento procurava, simultaneamente, preservar a abertura realizada por Carl 

Rogers (1975, 1980, 1990) para a prática clínica baseada principalmente na relação 

terapêutica e superar alguns pontos de rigidez da concepção rogeriana, que prescrevia 

atitudes a serem perseguidas pelo terapeuta, imputava tendências inatas à personalidade e 

procurava metodologias de pesquisa próximas ao positivismo e ao pragmatismo americano, 

sem um questionamento sócio-político e epistemológico mais amplo.94 

                                                 
94 A esse respeito, consultar a obra de Rogers indicada nas referências bibliográficas. 
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Esta dupla intenção, que levou à criação do Laboratório de Estudos em 

Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia (LEFE-IPUSP), já discutida nesta 

pesquisa, levou também à reformulação teórico-prática das experiências desenvolvidas, 

num processo em que diversos participantes da equipe buscaram circunscrever um novo 

campo de compreensão da práxis em andamento. Assim, Morato (1989, 1999, 2009), busca 

articular a experiência rogeriana no campo do Aconselhamento Psicológico à 

fenomenologia existencial heideggeriana por meio das reflexões de Gendlin, 

compreendendo a práxis como promotora de aprendizagem significativa. 

Diversas outras perspectivas são lapidadas ao longo da prática, muitas delas 

distanciando-se ou rompendo com a proposta rogeriana e tomando a fenomenologia 

existencial como perspectiva teórica. Destas reflexões, emerge o termo atenção para 

designar a atitude clínica nas instituições no cenário das experiências então presentes. É 

nesta perspectiva que Aun (2005) resgata o sentido etimológico de atenção para descrever a 

experiência de Atenção Psicológica numa instituição para menores infratores:  

 
Significados/sentidos de atenção: concentração, zelo, dedicação, disposição, 

mostrar, alertar, olhar, ouvir, sentir e, sobretudo, cuidado. (...) De origem no latim, atenção 

remete à aplicação do espírito, compondo-se por a (para, em direção a) e tendere (inclinar-

se). (Aun, 2005, p.104). 

 
Em meio às novas perspectivas para uma práxis que procura cada vez mais 

considerar o contexto social em que se realiza e não se enrijecer num simples procedimento 

institucional, emerge a discussão, em Supervisão de Supervisão, sobre a pertinência ou não 

das práticas presentes ao Aconselhamento Psicológico. As leituras que buscam ressignificar 

o Aconselhamento Psicológico recorrem à articulação entre o conselho e a narrativa 

realizada por Benjamin (Schmidt, 1987, 1999, 2009) e ao sentido etimológico de consilium, 

que designa com/unidade com/reunião (Schmidt, 1987). Sob tal prisma, o aconselhamento 

estaria alinhado à constituição dos espaços de diálogo entre homens (Arendt, 2001). Desta 

maneira, a práxis e as teorizações, por exemplo, do SAP-IPUSP têm se voltado para “a 

manutenção da necessária indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da prestação de 

serviços perspectivando a extensão como oportunidade de uma ação social informada pelo 

saber acadêmico, ocasião de aprendizagem para os estudantes, docentes e técnicos e guia 
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para a escolha de temas e fenômenos para a pesquisa e o engajamento político na luta 

antimanicomial e pela democratização da Universidade de São Paulo” (p. 31). Assim, a 

noção de aconselhamento, tanto na acepção de sugestão da continuação de uma história 

quanto de reunião para a ponderação sobre um tema, buscou possibilitar e promover um 

caráter mais participativo para a relação terapêutica, na qual a idéia de deliberação comum 

sobre algo remete também ao senso político de narrativa da experiência como constituição 

de uma expressão do mundo humano sobre o qual podem haver questionamentos e acordos.  

Nesta acepção, busca-se a ressignificação do campo do aconselhamento psicológico 

como “lugar de fronteiras” (Morato, 1999; Schmidt, 1999, 2009) tanto práticas quanto 

teóricas e metodológicas. Na perspectiva da relação clínica, esta ressignificação guardaria 

relações de continuidade e ruptura com a proposta de Rogers (1980) que, primeiramente, 

compreendeu o aconselhamento como um processo constituído na relação terapêutica e sob 

direção do cliente, em detrimento da prescrição de orientações por um especialista. Na 

perspectiva da inserção social da práxis, a ressignificação do Aconselhamento Psicológico 

se direcionaria para a abertura de sua prática para os mais diversos contextos sociais e para 

a consideração das condições concretas de vida na compreensão do modo como as pessoas 

passam por suas experiências. Considera-se, então, a necessidade da crítica social, ilustrada 

pelo engajamento na reforma psiquiátrica e na democratização da universidade. Neste 

sentido, as raízes desta inserção social situam-se na própria história do aconselhamento 

psicológico que, a despeito da desconsideração inicial destes fatores, era permeada por eles, 

pois floresceu nas instituições e possuía pouca relação com o consultório particular. 

A necessidade de ressignificação do campo do Aconselhamento Psicológico 

provém, entre outras razões, da importância socioprofissional que esta prática acabou 

adquirindo no Brasil, devido às condições históricas de regulamentação da profissão de 

psicólogo. Como observa Schmidt (2009) os embates com a medicina impediram que a 

psicoterapia fosse contemplada como função e área de atuação do psicólogo. Foi neste 

contexto que o Aconselhamento Psicológico ganhou papel de destaque, não apenas como 

função legal do psicólogo, permitindo o acesso destes profissionais à psicoterapia, mas 

também como tarefa exclusiva do psicólogo, vinculando-se estreitamente à identidade 

socioprofissional. Esta organização legal da profissão refletiu-se, é claro, nos currículos 

mínimos para formação acadêmica. Até 1996, vigorava o Parecer 403/62 do Conselho 
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Federal de Educação, em que o Aconselhamento Psicológico figurava como disciplina 

obrigatória, juntamente com a Avaliação Psicológica e a Ética Profissional. Neste quadro, 

reflexões e ressignificações sobre o campo do Aconselhamento Psicológico tornavam-se 

fundamentais. 

Entretanto, a partir da década de 1990 e particularmente da Lei de Diretrizes e Bases 

de 1996, que extinguiu o currículo mínimo substituindo-o por diretrizes curriculares de 

caráter mais amplo95, o Aconselhamento Psicológico, bem como outras disciplinas 

específicas, deixou de consistir num eixo obrigatório da formação em Psicologia. Embora 

seu papel como função do Psicólogo permaneça enquanto garantia do espaço de práxis 

clínica da profissão, fazendo com que a discussão em torno do Aconselhamento 

Psicológico seja também uma discussão em torno da identidade socioprofissional, o 

estabelecimento do lugar do psicólogo na práxis vem sendo cada vez mais marcado por 

uma pluralidade que, justamente, migra da psicoterapia para diversos campos de ação, que 

passaram a incluir com mais intensidade a atuação em empresas, escolas, na saúde mental, 

em organizações não-governamentais, na atenção primária à saúde, em serviços de 

assistência social e em outros espaços, sobretudo a partir da mesma década de 199096. Além 

disso, assiste-se também ao encontro cada vez maior das teorias e práticas psicológicas com 

pensamentos oriundos de outras disciplinas, marcando uma profissão de caráter cada vez 

mais transdisciplinar. Assim, a década de 1990 marca um novo período de articulação da 

                                                 
95 A despeito do caráter neoliberal da proposta de combater uma formação prolongada por sua criação de 
“obstáculos no ingresso no mercado de trabalho” e “desnecessária ampliação ou prorrogação na duração do 
curso” (Brasil, 2003) e criar com as diretrizes curriculares uma “formação do profissional apto para a 
adaptabilidade” às constantes transformações do mercado e à aceleração das mudanças promovidas pelo 
capitalismo, é também preciso considerar que a situação anterior pouco contemplava outras atuações para o 
psicólogo além do atendimento clínico e da avaliação psicológica, já que o currículo praticamente não se 
modificou desde a regulamentação da profissão, em 1962. 
96 Segundo Spink (2003), em 1988, 60% dos psicólogos tinham ao menos um emprego na clínica e 39,3% 
atuavam exclusivamente em consultório, sendo que dos 5% que realizavam alguma atuação na comunidade, 
53% a abandonavam e 38% a associavam ao consultório. Atualmente, o Conselho Regional de Psicologia da 
6ª Região (CRP-06) descreve a atuação na saúde como perfazendo 54% do total de psicólogos, incluindo-se 
nesta porcentagem tanto o trabalho em instituições, comunidades e outros quanto em consultórios particulares 
e Dimenstein (apud Ferreira Neto, 2010) aponta um crescimento de 21,47% na atuação dos psicólogos na 
saúde pública, sendo que, conforme Spink (apud Ferreira Neto, 2010) 10% do total de psicólogos trabalha no 
SUS. Yamamoto e cols (2001) demonstram que 40% dos psicólogos do Rio Grande do Norte atuam em 
consultórios particulares, em contraposição a um aumento da atuação em instituições, comunidades, empresas 
e outros setores (51,7%). Embora a porcentagem abrangida pelo consultório ainda seja alta, os dados indicam 
principalmente uma migração da atividade clínica para outros contextos além do consultório, já que segundo 
o CRP-06, 73,2% exercem alguma modalidade de psicoterapia. Ainda assim, a prática de “atuação junto à 
comunidade” em ações de saúde é descrita por 22,9% dos psicólogos riograndenses. 
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profissão, profundamente influenciado pela estruturação do SUS, pelo recrudescimento do 

modelo clínico do profissional liberal e pela abrangência de novas populações no 

atendimento psicológico.    

O parentesco entre este percurso da profissão de psicólogo e algumas das diretrizes 

do Aconselhamento Psicológico, como a ênfase rogeriana na relação clínica e não em um 

conjunto fixo de técnicas do terapeuta e a atuação preponderante em instituições e não no 

consultório tradicional pode tornar profícua a discussão da inserção do Aconselhamento 

Psicológico neste novo contexto, gerando interlocuções quanto à ressignificação deste 

campo. A relação menos autoritária entre paciente e terapeuta é apenas um dos 

desdobramentos de uma compreensão da práxis que destaca a inter-relação entre o pensar e 

a experiência concreta, entre teoria e prática, entre atitude fenomenológica e atitude clínica. 

Certamente, o sentido político da relação entre homens presente no aconselhamento figura 

nos trabalhos desenvolvidos pelo LEFE –IPUSP e discutidos em supervisão de supervisão, 

já tendo sido denominado por Morato (1999) uma “passagem para a transdisciplinaridade”. 

No entanto, a despeito destas semelhanças, é possível também ressaltar diversas diferenças 

entre as formas tradicionais, bem como algumas novas propostas de atuação no 

Aconselhamento Psicológico, e os trabalhos desenvolvidos nas práticas psicológicas em 

instituições que foram tema das supervisões de supervisão.  

Em primeiro lugar, pode-se observar uma diferença em relação à compreensão do 

lugar da instituição/comunidade como eixo de reflexão e inserção do trabalho. Guirado e 

Schmidt (1987) diferenciam a atuação da psicologia institucional da atuação da psicologia 

em instituição proposta pelo Aconselhamento Psicológico. Enquanto na psicologia 

institucional a própria instituição é objeto de análise, como ocorre, por exemplo, nas 

propostas de Guirado (1987) e de Enriquez (1997), na psicologia exercida em instituição, 

como foi proposta tradicionalmente pelo Aconselhamento Psicológico, esta é apenas o local 

de exercício da clínica e não é considerada na atuação.  

No caso do trabalho presentemente desenvolvido, o posicionamento em relação ao 

lugar ocupado pela instituição encontra-se na fronteira entre estas duas abordagens: a 

instituição é considerada em seus atravessamentos e diversas possibilidades de atuação e 

questionamento das relações institucionais emergem no cotidiano da prática; todavia, a 

instituição não é objeto de análise em si e tampouco os clínicos se arrogam a posse de 
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qualquer saber privilegiado sobre a direção que devem tomar as transformações na 

instituição. Assim, a práxis clínica transita entre instituído e instituinte, tanto 

acompanhando os limites das instituições quanto favorecendo suas possibilidades de 

reinvenção. É porque tanto “a instituição atendida quanto o próprio serviço se influenciam 

mutuamente na construção de formas de colocar-se no mundo” (Braga, Nunes e Morato, 

2002, p. 2) que se compreendem as possibilidades de transformação institucional como 

“propiciadas pelo sentido que foi sendo revelado e explicitado na relação” entre psicólogos 

e atores sociais (Braga, Nunes e Morato, 2002, p. 53). Os direcionamentos possíveis da 

ação clínica ocorrem, deste modo, pela “configuração de um mosaico de sentido e 

significações” que são “construídos, desconstruídos e reconstruídos, incessantemente, numa 

rede de relações na qual os elementos não se excluem nem se sobrepõem, mas entrecruzam-

se” (Braga, Nunes e Morato, 2002, p. 53). 

 Desta maneira, a própria atenção aos movimentos e relações com a instituição e na 

instituição se presta ao questionamento pelo sentido destes fenômenos que se desvelam, o 

que gera transformações no modo como os atores se posicionam no espaço habitado, mas 

sem um direcionamento prévio do clínico. Isto não significa uma restrição à relação dual de 

atendimento, como compreendida tradicionalmente pelo Aconselhamento Psicológico, 

tampouco uma análise prévia que direcione a trajetória a ser tomada por uma instituição, 

mas a manutenção de uma atitude clínica de interrogação pelo sentido das experiências que 

se apresentam, de modo que, por meio de novas significações, os atores sociais se 

redirecionem a si mesmos e a seu espaço habitado. A práxis se faz, deste modo, a partir da 

“atitude de um cartógrafo e atenção de um clínico” (Morato & Aun, 2009, p. 128). 

Em segundo lugar, a relação terapêutica não é compreendida como baseada em 

atitudes prescritivas, mas como uma “escuta testemunhada” do outro, que permite uma 

“reinterpretação de sua história, a qual pode reaparecer sob uma outra significação” 

(Almeida, p. 153). Deste modo, a relação terapêutica não se pretende não-diretiva, como 

propõe Rogers, e tampouco arroga unicamente para si qualquer versão final sobre a verdade 

da experiência, mas assume o próprio jogo interpretativo da linguagem como possibilidade 

de cuidado e como ampliação das possibilidades de significação, que ocorre no simples 

permanecer junto às coisas. Neste sentido, o recurso à palavra atenção, surgida na 

espontaneidade das experiências, permite designar com mais precisão a práxis 
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desenvolvida, pois se refere tanto ao modo de se colocar no cenário social em que a prática 

ocorre quanto à atitude de solicitude presente na relação clínica.  

Simone Weil (1950) aponta o caráter aberto ao outro presente na atenção: 

 
O método para compreender os fenômenos seria: não tentar interpretá-los, mas olhá-

los até que jorre a luz. Em geral, método de exercer a inteligência que consiste em olhar. 

(...) A condição é que a atenção seja um olhar e não um apego. (1979, p. 388). 

 
Neste sentido, a atenção partiria da atitude de permanecer com, possibilitando que o 

fenômeno se desvele, antes de qualquer conclusão racional que se possa tirar dele. Esta 

acepção de atenção é próxima ao que Heidegger (1988, 2001) designa como relação 

propriamente humana com o mundo: permanecendo junto às coisas, criamos com elas 

relações de sentido. Compreendemos algo “se cuidadosamente prestamos atenção ao seu 

teor fundamental” (Heidegger, 1971, p. 51). É esta atitude que está presente no olhar do 

clínico frente aos movimentos, relações e expressões dos atores sociais nas instituições e 

comunidades, em que a consideração das situações de contato no campo constitui tanto a 

investigação cartográfica quanto as possibilidades de intervenção e interrogação.  

A partir da acepção de atenção proposta por Weil (1950), Bosi (1993) e Bosi (2003) 

distinguem, as dimensões sobre as quais a atenção se volta: a perseverança, o 

despojamento, o trabalho e a contradição.  

A perseverança se refere à atitude de permanecer com, possibilitando a 

contemplação desinteressada do objeto. Nesta dimensão, pode-se relacionar a atenção à 

concepção heideggeriana (2001) da contemplação, que para os gregos, sendo designada 

pela palavra theorein97, abarca tanto o caráter de permanência junto às coisas quanto o 

aspecto de devoção respeitosa do olhar, que permite aos fenômenos aparecerem ao homem. 

Esta perseverança nas coisas que Heidegger ressalta como um especial modo de conhecer 

seria, para ele, como descreve Novaes (2009), um “abrir-se para a experiência do ser dos 

entes em seu desvelamento e ocultação”. É a contemplação das coisas que permite a 

meditação, ou seja, a interrogação por seu sentido, sentido este que constitui os referenciais 

                                                 
97 Cabe aqui lembrar que theorein é o termo do qual se origina teoria e que seus radicais theo, referente aos 
deuses, à tradição, e oráo, a consideração atenta daquilo que se presentifica, permanecendo junto à sua 
presença. Assim, são palavras que designam, respectivamente, divindade e devoção. Neste sentido, theorein 
diz respeito a um olhar de atenção respeitosa junto às coisas, que mantém o caráter de mistério presente nas 
possibilidades que a coisa, em seu manifestar-se, ainda não revelou.  
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do mundo humano. Assim, a atitude de permanecer com, designada pela 

atenção/contemplação, pode ser descrita nas palavras que Heidegger utiliza em relação ao 

método fenomenológico como um “envolver-se de modo especial àquilo que nos vem ao 

encontro” (2009, p. 136), mantendo nossa abertura essencial às coisas e, dessa maneira, 

estando atento à relação que vai se constituindo neste envolver-se com as coisas. Segundo 

Heidegger, “se imaginarmos a atenção como um farol, então o perceber e o ver da 

luminosidade também se baseiam na compreensão do ser” (1971, p. 261). Atenção designa, 

neste aspecto, um modo de estar com as coisas e com os outros, um modo de compreensão 

em que a perseverança/permanência junto às coisas e aos outros focaliza o olhar para deixá-

los aparecer na amplitude de suas possibilidades e de seus movimentos de realização.  

Esta relação próxima entre atenção e meditação, ou pensamento do sentido, é 

marcada ainda pelo despojamento, que permite suspender a relação com as coisas calcada 

no olhar já instituído pelo eu para construir outros olhares, que abarquem novos aspectos do 

eu e das coisas. O caráter de despojamento ressaltado por Bosi se traduz na compreensão da 

suspensão fenomenológica (Husserl, 1989; Heidegger, 1988; Merleau-Ponty, 1973, 1999) 

como um movimento compreendido na relação fundamental entre o homem e aquilo que o 

cerca, descrita na analítica do Dasein: já previamente situados no mundo a partir de um 

horizonte significativo, podemos clarear nossa relação com seus elementos a partir de nosso 

debruçar-se sobre este modo eminentemente humano de ser. Pode-se então relacionar o 

despojamento, por um lado, ao método da suspensão fenomenológica e, por outro lado, à 

noção de serenidade, ou Gelassenheit98, utilizada por Heidegger para designar uma atitude 

ao mesmo tempo aberta e desapegada99 em relação às coisas, que não procura possuir o 

objeto da atenção, mas permanecer junto a ele, em abertura aos seus modos de manifestar-

se. Nesse sentido despojamento e desapego referem-se ambos à recusa do olhar em possuir 

ou classificar as coisas com as quais entre em contato, escolhendo apenas estar com elas.  

                                                 
98 Como lembra Novaes (2008), gelassenheit é derivado do verbo alemão lassen, que significa deixar, e tem 
seu correspondente, por exemplo, no termo francês laisser (deixar). Assim, a noção de gelassenheit designa 
um deixar ser em relação às coisas que caracteriza o que Novaes denomina como “uma postura em que a alma 
se coloca igualmente aberta e desapegada em presença de todas as coisas”. 
99 O termo desapego, neste contexto, não tem a acepção corrente de falta de afetividade ou de vínculos, mas 
designa a recusa em se apropriar das coisas reivindicando-lhes um monopólio. O apego seria, nesta 
perspectiva, não o sentimento em relação às coisas, mas o desejo de possuí-las. A própria interpretação de 
apego como amor demonstra como, no desenvolvimento do capitalismo, fomos tendendo a compreender 
nossa relação experiencial e emocional com as coisas em termos de posse. 
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A suspensão fenomenológica é então uma via de conhecimento que, ao contrário do 

desejo de apropriação que marca a sociedade burguesa (Arendt, 2001), e da operação de 

classificação com a qual a ciência da modernidade se apropria da noção grega de theorein 

(Heidegger, 2001), admira-se do mundo tal como ele é. O apego e a classificação podem 

ser considerados aspectos do que Heidegger (2001) denominou como pensamento 

calculista, que se tornou hegemônico na era moderna e procura reduzir tudo às estruturas de 

compreensão existentes, retirando o mistério e a possibilidade de reinvenção das coisas. A 

atenção, na sua acepção de serenidade, pode aproximar-se assim do que os gregos 

designavam como apaganesthai, ou o espanto de tudo aquilo que é como é (Arendt, 1972). 

Heidegger descreve a serenidade como atitude fundante do pensamento, tendo como 

principal característica a atenção. Segundo Novaes (2009), 

 
A "serenidade" (Gelassenheit) é solidária do pensamento compreendido por 

Heidegger como uma via de meditação. Ao contrário do pensamento calculante, que tudo 

reduz à dimensão de objeto de representação, o pensamento meditante nos solicita a uma 

atenção livre de qualquer violência subjetiva, de qualquer identificação a um aspecto 

exclusivo das coisas. Esse exercício de "atenção paciente", denominado por Heidegger 

como "pensar" no sentido mais próprio, busca preservar em sua abertura compreensiva a 

diferença irredutível entre "as coisas que são" e "a dinâmica de realização de tudo o que é" 

(p. 6). 

 
Heidegger compreende a serenidade como um aguardar pela essência das coisas. A 

atitude da atenção clínica, ao mesmo tempo cuidadosa e investigativa remete à origem 

etimológica comum entre atenção, atender e esperar (presente, por exemplo, no verbo 

francês attendre, que significa esperar). Ambos os termos originam-se do latim attendere 

que designa prestar atenção, dar consideração – o olhar minucioso que ausculta, podendo 

observar e compreender, isto é, co-apreender consigo, as coisas e os outros, em 

consonância ao resgate etimológico de Aun (2005) como “inclinar-se em direção a”. Este 

aguardar é a forma de relação do desapego – considerando as coisas enquanto coisas, 

acompanhando seu movimento de velamento e desvelamento, os significados não se 

prendem às coisas, mas formam um fluxo no qual emergem diferentes possibilidades de 

mostrar-se, trazendo “liberdade para o que se pretende contemplar” (Mosqueira, 2008, p. 

56). Esta atenção paciente pode ser compreendida como atenção perseverante: a atenção 
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que permanece junto às coisas e aos outros para neles vislumbrar seu desvelamento. Assim, 

segundo Novaes (2009), a acepção de aguardar heideggeriana 

 
Não tem qualquer objeto, simplesmente “aventura-se no próprio aberto...” (ibid., 

p.43). O aguardar sem nada representar conduz à própria abertura de sentido do ser. A 

serenidade vem da própria abertura, consiste no aguardar sereno através do qual 

experienciamos o pertencimento de nossa essência à abertura. Nesse mesmo texto, 

Heidegger (ibid., p.58) diz ser este o sentido do termo “decisão” (Entschlossenheit), 

empregado em “Ser e Tempo”, o corresponder num modo próprio do Dasein à abertura de 

sentido do ser, nada tendo a ver, portanto, com alguma espécie de voluntarismo subjetivista. 

(p. 8). 

 
A atenção, compreendida neste sentido designa ainda a própria atividade clínica 

que, originada do termo grego kliné, que significa divã, também se relaciona a inclinar-se, já 

que se refere à ação de inclinar-se em direção ao leito do doente para dele cuidar. Na 

aproximação cuidadosa e paciente aos sujeitos sociais, o clínico acompanha o movimento 

de desvelamento/desconstrução/criação de significados possíveis com os quais interpretar 

as experiências do cotidiano. É neste sentido que a atenção relaciona-se, ainda, à práxis: a 

interrogação clínica pelo sentido e o acompanhamento dos movimentos de um território não 

pretende direcionar os rumos do espaço em que a intervenção se faz, mas deixar abertas 

novas possibilidades de compreensão dos modos de habitá-lo. Discutindo o aspecto de 

trabalho, na acepção de atenção proposta por Simone Weil (1950), Bosi (2003) ressalta o 

caráter de acompanhamento das particularidades que as coisas apresentam: “A atenção é 

um olhar capaz de agir sobre a realidade. O olhar atento vive o trabalho da percepção, 

alcança compreender tanto as regularidades quanto os acidentes da matéria.” (p.18)  

A atenção é, desta maneira, uma práxis. Ela se faz a partir de uma intenção. Como 

atitude, ela consiste em um exercício cuja propriedade é construir as relações humanas, 

descrevendo o mundo tal como se abre para cada um. Este modo de abrir-se do mundo é 

destacado por Arendt (1993) como primeira condição para o diálogo e o pensamento e pode 

ser relacionado ao que Jaspers (1967) descreveu como visões de mundo – o modo como o 

mundo se configura para mim, que se constrói no exercício de meu olhar sobre o mundo. 

Do ponto de vista do pensamento arendtiano, podemos pensar o que Bosi destaca pela 
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palavra “trabalho” como fazendo parte da esfera da “ação”, já que é capaz de “agir sobre a 

realidade” e assim se refere ao mundo dos significados e relações entre homens.  

Neste sentido, a atenção não é subjetivista e não pode ser compreendida como uma 

relação simplesmente dual, mas se relaciona à totalidade e à complexidade da experiência, 

considerando os elementos presentes no modo como se apresenta a relação com aquilo que 

o clínico testemunha. Nesta perspectiva, a práxis designada por Weil pelo termo trabalho 

pode ser compreendida como um exercício do olhar que se volta também para os 

significados que informam e circunscrevem a relação terapêutica – as condições 

institucionais, o tempo, os modos de relação num dado espaço social, enfim todo o 

conjunto de esferas do universo vivido que colorem os testemunhos trazidos ao clínico.  

Além disso, a perspectiva da atenção como práxis remete à descrição 

fenomenológica como um método aproximado ao método clínico: a consideração cuidadosa 

e o jogo interpretativo no diálogo com o outro. Um método, ou seja, um caminho100 apenas 

existe no exercício de seu percorrer. O método explicita uma trajetória possível na 

contemplação das coisas, e se faz atenção no sentido do exercício do direcionamento e 

manutenção do olhar, que se volta para as coisas, mas também para “eu me voltando para 

as coisas”, entrelaçando estas duas esferas constituintes da mesma atitude contemplativa – 

ser e testemunhar sendo. 

O aspecto de contradição relaciona-se com a permanência no tempo, por meio da 

qual as coisas ainda estão, mas se transformam. Neste sentido, o olhar atento que 

caracteriza a contemplação originária do pensamento acompanha, no velamento e 

desvelamento, “o processo que formou a aparência” (Bosi, 2003). O exercício do olhar que 

Bosi (1993) denomina trabalho e o desvelar da transformação das coisas que ele denomina 

contradição designam a dimensão da historicidade das coisas, que se constitui a partir da 

circularidade da experiência em que cada compreensão abre novas interpretações, 

reposicionando, por sua vez, a compreensão (Heidegger, 1988, 2009).  Este 

posicionamento, ao mesmo tempo em que me abre o mundo em uma dada perspectiva, 

desvela a transição das coisas e de mim mesmo, que reapresenta o mundo novamente a 

cada momento e por isso, caracteriza a atenção como um exercício frente à 

                                                 
100 A palavra método tem neste texto o sentido etimológico derivado do termo grego meta, que designa “ao 
longo”, e da palavra grega “hodos”, referente a trajeto, caminho, estrada ou percurso.   
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identidade/diferença das coisas, que acompanha a relação que elas estabelecem consigo 

mesmas (Heidegger, 1971). As possibilidades de conhecimento são então construídas no 

próprio exercício da atenção, associando estreitamente a relação estabelecida com o objeto 

de atenção e o que podemos apreender dele, pensar sobre ele, interpretar a partir dele, etc. 

Não há uma verdade a ser descoberta a partir do método fenomenológico ou da atitude de 

atenção em relação às coisas, mas possibilidades de verdade construídas na relação 

estabelecida com elas, em seu acompanhamento, no exercício de permanência junto a.  

Neste sentido, a atenção pode ser relacionada ao exercício de direcionamento do 

olhar para acompanhar o que Critelli (1996) denomina “movimento de realização do real” 

ou movimento fenomênico do ser, inspirada na descrição realizada por Heidegger da 

dinâmica de velamento e desvelamento que caracteriza os entes e de circularidade 

hermenêutica que caracteriza o compreender/interpretar. Considerando o imbricamento 

entre homem e mundo proposto por Heidegger, esta relação com as coisas da qual emerge o 

sentido está impregnada de historicidade. Como afirma Novaes (2009) 

 
Deslocamo-nos, assim, da imanência da consciência para o aberto da “ec-sistência” 

(Heidegger, 1976a, p. 322). A fenomenologia de Heidegger não é, portanto, transcendental no 

sentido de Husserl, mas sim hermenêutica. O sentido que se desvela através do homem, nunca se dá 

a partir de algum a priori transcendental, ele só é na medida em que se desvela historicamente (p.5). 

 
Nesta acepção, o sentido das experiências humanas se faz a partir dos movimentos 

de compreensão e interpretação do vivido, que constituem uma identidade cambiante: sou 

minha experiência no modo como ela se abre para mim; reinterpretando o vivido, minha 

experiência não é apenas percebida de outro modo, mas a experiência mesma já é outra, 

embora constituída por alguns elementos presentes em ambas. Segundo Merleau-Ponty 

(1999), 

 
(...) cada presente funda definitivamente um ponto do tempo que solicita o 

reconhecimento de todos os outros (...). O presente ainda conserva em suas mãos o passado 

imediato, sem po-lo como objeto, e, como este retém da mesma maneira o passado imediato 

que o precedeu, o tempo escoado é inteiramente retomado e apreendido como no presente. 

O mesmo acontece com o futuro iminente que terá, ele também, seu horizonte de iminência. 

Mas com meu passado imediato tenho também o horizonte de futuro que o envolvia, tenho 

portanto meu presente efetivo visto como futuro deste passado. Com o futuro iminente, 
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tenho o horizonte de passado que o envolverá. Tenho portanto meu presente efetivo como 

passado deste futuro. Assim, graças ao duplo horizonte de retenção e de protensão, meu 

presente pode deixar de ser um presente de fato, logo arrastado e destruído pelo escoamento 

da duração, e tornar-se um ponto fixo e identificável em um tempo objetivo (p.106). 

 
Do mesmo modo que me ressignifico na tensão entre o que me anteveio e o que me 

sobrevém, percebo o mundo por sua face que se me apresenta, mas através dela, “por meio 

dos horizontes”, posso “visar todas as outras” (p.107). Nesta perspectiva, a atenção é 

também compreensão: ela direciona o modo como o mundo se abre para mim e é 

compreendida a partir da unidade que sou e que sou com o mundo, marcando uma 

diferença em relação à acepção de Weil. Segundo Bosi (2003) 

 
A unidade primeira de corpo, alma e mundo já está dada no olhar fenomenológico e 

estético de Merleau-Ponty; para Simone Weil ela será uma reconquista que a divisão do 

trabalho e o Estado totalitário parecem tornar cada vez mais difícil (p.17).  

 
A unidade entre corpo, alma e mundo, sob a perspectiva fenomenológica, é um fato. 

Ao contrário de Weil, para a fenomenologa esta unidade não foi perdida: sua negação foi 

historicamente reificada por meio da separação moderna entre sujeito e objeto do 

conhecimento, a exemplo do idealismo de Descartes e do empirismo de Bacon. No entanto, 

pensar esta unidade como algo perdido é naturalizar esta reificação, já que na condição 

humana persiste o fato de que o mundo é apenas para minha experiência, ou melhor, de que 

a minha experiência, encarnada em meu corpo-consciência, é o meio pelo qual existe um 

mundo para mim. A suspensão fenomenológica e a analítica existencial denunciam 

justamente esta reificação da separação entre corpo, consciência e mundo, desvelando 

nossa presença nele encarnada. Nesta perspectiva, a atenção psicológica, enquanto modo de 

estar junto aos outros, busca compreender a experiência em seu caráter complexo e 

singular, mantendo próximo ao olhar o estado de abertura que caracteriza a existência, já 

que “o estado de abertura do homem para o ente é tão importante para o ser do homem que 

passa constantemente despercebido graças à sua simplicidade e imperceptibilidade, em 

benefício de teorias psicológicas construídas” (Heidegger, 2009, p.108).  

A práxis clínica da atenção psicológica se volta para a abertura humana, levando em 

consideração a unidade dos homens com o mundo em que habitam e propondo modalidades 
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de intervenção que se constituem acompanhando o próprio movimento de composição das 

experiências. Transita assim do recurso ao aconselhamento psicológico para o recurso à 

atenção psicológica para designar apropriadamente um modo de estar com o outro, tal 

como transitou para a transdisciplinaridade. É mantendo esta abertura ao mundo que a 

práxis clínica pode se efetivar, já que visa à ampliação das possibilidades ou alcançar “a 

liberdade no sentido mais amplo”, já que “todas as perturbações sociológicas e da saúde do 

indivíduo são perturbações da adaptação e da liberdade” (Heidegger, 2009, p. 194).     

A constituição dos sentidos no cotidiano da práxis se faz a partir do diálogo com os 

atores sociais e na escuta e no testemunho das experiências e interpretações do vivido pelo 

clínico. A Atenção Psicológica, enquanto práxis clínica, atua não apenas a partir do relato, 

mas da experiência concreta com o outro em seu cotidiano, possibilitando um jogo 

interpretativo que interroga pelo sentido nas diferentes modalidades em que se dispõe em 

cada contexto. Aquilo que aparece como simplesmente dado pode, a partir de um 

questionamento pelo sentido, desvelar novas interpretações, implicando a transformação 

existencial pelas novas possibilidades de sentido, mas ainda assim relacionando-se 

diretamente à experiência e ao contexto concreto no qual surgiu.    

Nesta perspectiva, a Atenção Psicológica procura, por meio do olhar 

fenomenológico sob alguns aspectos da experiência contemporânea em sua historicidade, 

desenvolver uma via de compreensão dos sujeitos sociais desvinculada tanto de 

compreensões metanarrativas (Harvey, 1992, Lyotard, 1989) quanto da vinculação histórica 

do aconselhamento psicológico, que designa um campo de atuação em instituições afastado 

da intervenção direta nas problemáticas sociais. Assim, reinventa uma práxis articulada à 

problematização dos contextos e discursos sociais em sua relação com as experiências 

existenciais que neles se engendram, buscando uma aproximação aos modos de habitar 

(Heidegger, 2001) contemporâneos. 

A partir do referencial epistemológico da fenomenologia, em que a teoria101 implica 

a contemplação, compreensão e reflexão sobre daquilo que se apresenta, pode-se constituir 

um outro modo de compreender as expressões da subjetidade, no qual sua configuração e 

tessitura não se dão pela formação de uma estrutura de personalidade, mas por uma 

                                                 
101 Utilizo-me aqui do resgate epistemológico da palavra teoria como theorein (Heidegger, 1950), já discutida 
(nota 2).  
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trajetória existencial, na circularidade de sua compreensão e interpretação, como meios de 

atribuir significado e sentido a cada existência particular. A passagem de um olhar 

individualizado na personalidade para um olhar contextualizado no todo social significou 

uma passagem teórica de amplitude similar, na qual a compreensão das expressões 

possíveis da subjetidade se faz pela historicidade da experiência, considerando a identidade 

como “mediação que impera na unidade”, imbricada em um “comum-pertencer” e não 

“como monótona unidade” (Heidegger, 1971, p. 51, 53, 54), ou, de outro modo, o mesmo é 

o “mútuo pertencer do diverso que se dá pela diferença desde uma união integradora” 

(Heidegger, 2001, p. 170). Nesta medida, os modos de subjetivação, isto é, os modos como 

compreendemos e experienciamos nossa subjetidade, não designam apenas construções 

concretas, potências ou desejos, mas a trajetória e as possibilidades percorridas pelo 

Dasein, que retoma sua experiência a partir do devir, construindo o presente a partir das 

ausências e presenças da temporalidade e estabelecendo modos de relação consigo mesmo, 

de modo que as experiências se encontram num pertencimento comum.  

A Atenção Psicológica, nesta perspectiva, designa uma relação clínica que, 

direcionando-se para a experiência do usuário, busca tanto uma aproximação/focalização na 

experiência quanto um distanciamento/suspensão dos sentidos instituídos sobre ela. A 

atenção psicológica é um trabalho desprendido de perseverar junto à experiência do outro, 

que colhe as mudanças provocadas por suas forças em tensão e, desta maneira, suas 

contradições. Em termos mais fenomenológicos, é um exercício do olhar desapegado (ou 

seja, que busca suspender o juízo) que permanece – espera e atende – junto à experiência 

do outro para então testemunhar o emergir de seus movimentos de velamento e 

desvelamento e, portanto, de seus sentidos possíveis. Nesta aproximação, pode ocorrer o 

estranhamento dos juízos reificados nas coisas, permitindo a aparição de novas 

significações e uma reapropriação da experiência, que é o objetivo da práxis clínica. 

Isto não significa, de modo algum, que o olhar fenomenológico dispensa uma 

compreensão do homem. Ao contrário, a indissociabilidade entre homem e mundo e a 

característica de Befindlichkeit (situação, disposição, modo de encontrar-se) do homem, 

apresentadas por Heidegger (1988), explicitam exatamente uma compreensão do homem 

que, no entanto, não é pensada conceitualmente, mas a partir de suas condições de 

existência. Da mesma maneira, quando Jaspers (1985) destaca que o homem é ser em seu 
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mundo e que isso significa que ele é desenvolvimento, evolução e diferenciação, o autor 

ressalta o caráter de velamento e desvelamento próprios do homem. Assim, o 

desenvolvimento humano não pode ser pensado a partir de um caminho já traçado que pré 

estabeleça o estágio no qual irá chegar, como fez Piaget (1994), ou que designe uma regra 

universal para todas as situações de desenvolvimento, como o fez Skinner (1961). Embora 

certas condições façam parte da condição humana, elas se apresentam em cada situação de 

modos diferentes. Esta característica de invenção da experiência humana, que faz com que 

não existam dois seres humanos iguais ou duas situações historicamente iguais, mas que 

permitem que as diferentes experiências possam se comunicar em aspectos comuns, fez 

Merleau-Ponty (1984b) ressaltar:  

 
Há metafísica a partir do momento em que, cessando de viver na evidência do 

objeto – seja o objeto sensorial ou o objeto da ciência – apercebemos a subjetividade radical 

de toda nossa experiência e seu valor de verdade. Nossa experiência é nossa. Isto significa 

que ela não é a medida de todo ser em si imaginável, mas que entretanto, é coexistência a 

todo ser que possamos ter noção (p.189). 

 
Assim, podemos entender o desenrolar da experiência enquanto a reconfiguração 

caleidoscópica de elementos que se conjugam advindo a mim, de tal forma que só posso me 

compreender neste mundo em que sou. Quando Merleau-Ponty (1991) articula o 

desenvolvimento da consciência à linguagem, ressaltando a indissolubilidade entre o 

direcionamento ao outro, a percepção dos sons e sua variação na constituição de um 

significado pré-reflexivo à experiência, a partir do qual a criança configura seu ponto de 

vista sobre o mundo para então experienciar o falar, nada mais está fazendo do que ressaltar 

este caráter de imbricamento entre desenvolvimento e condições concretas de existência. 

Nesse sentido, a experiência pode ser contemplada naquilo que se desvela a partir de si 

mesma e por isso “a criança não é um adulto em miniatura, com uma consciência 

semelhante à do adulto, porém inacabada, imperfeita - essa idéia é puramente negativa. A 

criança possui outro equilíbrio, e é preciso tratar a consciência infantil como um fenômeno 

positivo" (p.34). O desenvolvimento da linguagem, neste sentido, pode ser considerado 

como um dos campos em que se manifesta a condição de compreensibilidade e 

afetabilidade apontada por Heidegger (1988) a partir da qual constituímos a linguagem e 
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por meio da qual encontramo-nos no mundo sempre a partir de uma disposição. Assim, na 

linguagem, constituímos um habitar humano pelo qual, em nossas relações as coisas e com 

os outros, desvelamos significados preservando outras possibilidades de significação. A 

significação, desta maneira, relaciona-se com o modo como habitamos o mundo e também 

com o modo como o construímos para nós, ou seja, com o modo como o cultivamos 

(Heidegger, 2001). A clínica, atentando-se para estas relações de significado pelas quais o 

mundo humano é construído, possibilita atentar para a medida humana, pela qual, embora 

se constituam significados, desvela-se também a dimensão de possibilidade e desconhecido 

da experiência. É na linguagem que construímos nosso habitar o mundo e esta relação 

apenas se evidencia quando “o homem já estiver atento à essência da linguagem”, a fim de 

“cuidar do dizer”, mas também de possibilitar a fala humana, que ocorre “à medida que co-

responde à linguagem, à medida que escuta e pertence ao apelo da linguagem” (Heidegger, 

2001, p. 167). Na medida em que o clínico atenta para o apelo da linguagem para 

possibilitar um dizer, ele deve considerar também o mundo construído a partir dela, na 

relação apreendida pela poiesis, que designa, ao mesmo tempo, linguagem e fazer 

(Heidegger, 2001, p. 166).   

Compreendendo desenrolar da trajetória existencial como a apropriação e constante 

ressignificação da experiência, a teorização, ou seja, a reflexão, sobre os aspectos 

psicológicos só pode ser realizada no próprio contexto concreto apresentado e sua 

comunicação no contexto clínico já transforma o processo de desenvolvimento em curso. A 

compreensão de fenômenos psicológicos como a loucura, o sofrimento, a experiência 

individual estará, desta maneira, sempre atrelada aos contextos sócio-históricos de sua 

constituição. Embora guardando uma dimensão de institucionalização e enrijecimento do 

pensar efetivada posteriormente, algumas pistas nesta direção já haviam sido dadas por 

Freud e Wundt. O primeiro, ao elaborar diversas versões teóricas para a compreensão de 

seus atendimentos clínicos, como a teoria da sedução (1978-1985), a primeira e a segunda 

tópica do insconsciente (1976, 1978-1985), e ao vincular definitivamente os sofrimentos 

psíquicos que encontrava ao contexto social em “O mal estar na civilização”, apontou tanto 

o papel da historicidade do sujeito e a necessidade de reelaboração teórica a cada paciente 

quanto a articulação entre sofrimento psíquico e contexto social. O segundo, preservando a 

consideração de que não apenas toda a psicologia, como também toda ciência se funda em 
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uma filosofia, permaneceu fiel à dupla condição da humanidade do homem, dada tanto num 

contexto biológico e social quanto num individual e plural, que seria posteriormente 

apontado por Merleau-Ponty (1984a) nas ciências humanas e por Hanna Arendt (2000) na 

teoria política. 

Embora as indicações neste sentido sempre estivessem presentes, a hegemonia do 

modelo científico na compreensão da expressão da subjetidade levou até mesmo o trabalho 

de pensadores que nunca se propuseram à criação de estruturas herméticas de entendimento 

da realidade a ser utilizado ou interpretado deste modo. Isto torna preciso resgatar uma 

compreensão da subjetidade dos homens nos cenários sociais em que vivem, articulando os 

modos de ser à tessitura e transformação das relações sociais. A compreensão da 

historicidade dos modos de subjetivação da sociedade ocidental e uma problematização da 

modernidade podem assim contribuir para a compreensão de alguns aspectos dos percursos 

da subjetidade nos seus atuais contextos de atuação, nas instituições, comunidades, nos 

territórios de ação em saúde, etc.  

Ao retomar a historicidade das compreensões sobre a subjetidade, percebe-se já 

entre os gregos o desenvolvimento de discursos e orientações voltados a uma atenção sobre 

si, que Foucault (1985) identifica como uma “cultura de si”, voltada ao cuidado de si. No 

contexto sócio-histórico grego, abrem-se diferentes dimensões para esta compreensão. O 

ocupar-se consigo é um tema bem antigo na cultura grega, que acompanha a filosofia 

anteriormente a Sócrates. Segundo Foucault (1984), a origem desta cultura encontra-se na 

sociedade ateniense, articulada à filosofia e ligada à prática médica. Em Atenas percebe-se 

então uma conexão entre filosofia e terapêutica, alinhada à prática médica, mas também ao 

trabalho do filósofo na orientação do cuidado de si, possibilitando uma techné tou biou e 

favorecendo um therapeuthen, numa articulação de mútua influência entre mente e corpo 

(p.62). 

Ao analisar os percursos do texto de Foucault, podem-se perceber algumas 

diferenças entre as formas de abordar o cuidado de si em diferentes contextos sociais, em 

que a prática grega foi compreendida em termos normatizadores e disciplinares pela cultura 

militar romana. Há uma retomada romana no sentido das normas, desenvolvendo regras de 

conduta com uma aproximação entre medicina e moral no reconhecimento da doença, em 

que se pode vislumbrar, por um lado, um olhar disciplinar presente atualmente em 
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compreensões de uma psiquiatria, uma pedagogia e uma psicologia da conduta, e por outro, 

o engendramento de modos de subjetivação voltados ao ajustamento e normatização social, 

numa articulação entre compreensão do mundo e seu conhecimento e compreensão do 

homem e sua subjetidade.  

Estas metamorfoses nos modos de subjetivação estão articuladas às transformações 

políticas e sociais que se iniciam no declínio das cidades-estado, no século III A.C., que 

conheceram, sobretudo em Atenas, uma organização assentada no homem-cidadão e que, 

ao longo dos séculos seguintes (II A.C. a II D.C.) voltam-se progressivamente para uma 

centralização e hierarquização política, cujo auge se deu no Império Romano. No contexto 

destas transformações, emergem novas formas de relações subjetivas e novos modos de 

compreensão do direcionamento da subjetidade, nas quais a institucionalização das relações 

pessoais vincula-se à sua privatização e distanciamento da dimensão contratual e política. 

Neste contexto pode-se compreender as transformações em relação ao casamento 

(Foucault, 1985), em que este assume, a partir do declínio de seu papel político e 

econômico nas cidades-estado, uma dimensão cada vez mais voltada à privatividade, ao 

mesmo tempo em que as regras de conduta sobre esta prática se institucionalizam no 

instrumental público da legislação. Deste modo, tem-se a emergência de novos modos de 

compreensão da subjetidade e da relação com o outro, em que a esfera privada ganha 

importância à medida que há um arrefecimento da atividade política, por um lado, e por 

outro a normatização atinge a própria conduta, não mais numa dimensão próxima à 

filosofia e à arte, mas próxima à organização do contexto social.  

Analisar profundamente a constituição histórica dos modos de subjetivação não é o 

objetivo deste trabalho. Todavia a análise das relações entre e experiência e o contexto 

social levada a cabo por Foucault (1985) pode ilustrar a questão do imbricamento entre 

homem e mundo, auxiliando a clarear a importância da teorização da experiência em seu 

contexto concreto, sem o recurso a um modelo universal, pois demonstra concretamente 

como a própria concepção do homem sobre si ocorre de modo profundamente mestiçado ao 

mundo.  Embora permaneçam as condições pelas quais a vida é dada ao homem, tais como 

o nascimento (Arendt, 1973), a compreensão, a disposição, a liguagem, a morte, o mundo 

(Heidegger, 1988), ente outras, estas são vividas de modo diverso e constituem diferentes 

modos de habitar. 
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A atenção psicológica faz-se, nessa medida, também pela atenção aos aspectos da 

historicidade dos modos de subjetivação contemporâneos, fundamental para articular uma 

compreensão da atuação psicológica fundamentada pela historicidade das trajetórias 

existenciais imersas na teia de relações humanas. Nesta direção, pode-se compreender a 

expressão “modos de subjetivação” não apenas como a construção de uma visão de sujeito 

proposta por Foucault, mas como os movimentos pelos quais a subjetidade se expressa nos 

modos de ser adotados pelos homens, na medida em que se relacionam com as coisas a 

partir da linguagem e cultiva o mundo no qual habitam (Heidegger, 2001).  

O resgate histórico possibilita retomar alguns aspectos dos modos de subjetivação 

voltados a uma estética da existência, articulando a subjetidade a uma compreensão ético-

temporal do mundo, ou seja, à compreensão e constituição de referências nos modos de 

habitar o mundo. Amiúde muitas destas compreensões encontram-se imiscuídas nas 

diversas concepções acerca da subjetidade que compõem as teorias modernas. Na 

compreensão dos modos de subjetivação contemporâneos, impera a fragmentação das 

vivências e a tomada da identidade como tarefa articulada às escolhas e ao direcionamento 

de vida de cada um. Assim, os modos de ser são forjados num contexto de fraturas e 

fissuras das experiências, dissolução das comunidades, fragilização dos vínculos e laços 

sociais, migrações, multiculturalismos e atravessamentos culturais, e muitos outros modos 

de composição múltipla e nem sempre articulada do si mesmo.  

É também neste sentido que Merleau-Ponty (1974) compreende a experiência 

contemporânea, ao comentar sobre a experiência moderna – que ele situa aproximadamente 

a partir do começo do século XX: 

 
O coração dos modernos é portanto um coração intermitente e que nem mesmo 

consegue se conhecer. Entre os modernos, não são apenas as obras que permanecem 

inacabadas, mas o mundo mesmo, tal como elas o exprimem, é como se fosse uma obra sem 

conclusão,da qual não sabemos se jamais comportará uma. A partir do momento que não se 

trata mais da natureza, mas do homem, a incompletude do conhecimento, que se deve à 

complexidade das coisas, reitera-se com uma incompletude de princípio (...) Se 

deixássemos a região do conhecimento para considerar a da vida e da ação, encontraríamos 

os homens modernos às voltas com ambigüidades talvez até mais importantes. Não existe 

mais uma só palavra de nosso vocabulário político que não tenha servido para designar 

realidades completamente diferentes, ou mesmo diametralmente opostas. (p.70,71). 
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Neste contexto, a reflexão acerca dos modos de subjetivação contemporâneos a 

partir de Heidegger (1971, 1988, 2001) possibilita teorizar a própria questão do ser si 

mesmo, instaurando a temporalidade, a precariedade e o desalojamento como eixos nos 

quais a subjetidade contemporânea se tece. É no sentido de uma retomada à compreensão 

das expressões da subjetidade, e portanto também do exercício clínico em psicologia,  

enquanto uma techné, mais próxima à arte do que ao estabelecimento de regras fixas de 

conduta, que se recorre, no contexto da Atenção Psicológica, à analítica do Dasein realizada 

por Heidegger. O habitar o mundo humano está, deste modo, profundamente articulado ao 

cuidado, compreendido como habilidade, que cada um de nós pode desenvolver, frente às 

situações de vida. Nesta medida – a da responsabilidade – o habitar humano também se 

articula à cidadania: à possibilidade de participação, fala legítima e pertencimento coletivo. 

Heidegger (1988) resgata o mito romano do Cuidado que fala da criação do homem e que 

ilustra a existência humana como um cuidar de ser: 

 
Certa vez, ao atravessar um rio, ‘Cuidado’ viu um pouco de argila; 

atentamente, apanhou uma porção e começou a dar-lhe forma. Enquanto meditava no 

que fizera, Júpiter surgiu. ‘Cuidado’ pediu-lhe para dar-lhe espírito e isto ele com 

prazer concedeu. Mas quando ela quis que seu nome lhe fosse outorgado, ele o 

proibiu e exigiu que ao invés disso lhe fosse dado o seu nome. Enquanto ‘Cuidado’ e 

Júpiter disputavam, Terra levantou-se e desejou que seu próprio nome fosse 

concedido à criatura, visto que lhe fornecera parte de seu corpo. Pediram a saturno 

ser seu árbitro e ele tomou a seguinte decisão, que pareceu justa? Visto que tu, 

Júpiter, deste-lhe o espírito, tu hás de receber esse espírito em sua morte; e visto que 

tu, Terra, deste-lhe o corpo, tu hás de receber seu corpo. Mas visto que ‘Cuidado’ 

primeiramente formou essa criatura, ela há de possuí-la enquanto ela viver. E porque 

há agora uma querela entre vós quanto a seu nome, que seja chamada ‘homo’, pois é 

feita de humo (terra)”. (Heidegger, 1988, p. 242). 

 
Por este prisma, não temos cuidado; nós, seres humanos, somos cuidado: cuidamos, 

nos ocupamos, zelamos por ser nós mesmos naquilo que dizemos, pensamos, na forma 

como agimos, como reagimos ao que nos acontece, no modo como nos relacionamos com 

outros, como compreendemos o que nos rodeia. Todas as nossas pequenas e grandes 

escolhas, atitudes e experiências vão construindo o rumo para onde nossa vida vai se 
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dirigindo. Ou seja, a responsabilidade está relacionada à habilidade em responder aos 

afetamentos provocados pelo mundo e às situações nele vividas. Humanizar-se, neste 

sentido, significa responsabilizar-se: ir construindo-se a si mesmo no contexto das situações 

vividas. Numa tal rearticulação homem-mundo, em suas dimensões de percepção e 

construção do real, de trajetória no mundo, de narrativa do mundo e de si e do cuidado de 

si, enquanto movimento de realização de si mesmo, não faz sentido um modelo de 

subjetidade em si. As expressões da subjetidade constituídas numa trajetória existencial e 

numa teia de relações com o mundo e com os outros implicam uma reflexão clínica e 

psicológica também construída no percurso do atendimento. Os referenciais existenciais 

que apontam para aspectos da condição humana, como o fato de o homem viver em um 

mundo, de viver com outros homens, de construir-se na temporalidade e encontrar-se em 

situação, podem circunscrever a subjetidade, mas não abrigam um constructo único de 

compreensão da “personalidade” ou de uma estrutura de identidade. 

A partir disso a ampliação do campo clínico para os contextos sociais implica uma 

problematização das relações teoria-prática, na qual a teoria busca teorizar exatamente a 

não submissão da experiência humana a uma estrutura psíquica divisionária, internalizada e 

conceitualmente universal, atendo-se aos fenômenos concretos tais como se dão na 

experiência. O recurso à fenomenologia é profícuo porque o que Heidegger (1988, 2001), 

Jaspers (1967, 1985), Merleau-Ponty (1999, 1990, 1984a) e outros autores discutem são 

condições de existência e não conceitos psíquicos fechados. Assim, renomear a prática, 

distanciando-a de algo que ela não é, auxilia a explicitar as questões epistemológicas que 

estão presentes na experiência desenvolvida. Neste sentido, falar de modos de ser e de 

subjetivação é apenas deixar clara a intenção de não substantivar a consciência e de 

explicitar as relações entre sujeito e contexto social, coerente com a própria definição de 

Heidegger de que a essência humana é a existência, ou seja, a abertura para o mundo, e com 

a concepção de ser em seu mundo (Jaspers) ou ser-no-mundo (Heidegger). A atenção busca 

ressaltar o caráter dialógico necessário na construção do conhecimento e do olhar sobre o 

mundo/outro, em que não é possível distinguir intervenção e investigação. O conhecimento 

psicológico se constitui deste modo a partir do contato direto e atento no mundo, que 

abrange não apenas uma relação dialógica com o outro, mas também uma relação dialógica 

entre teoria e prática.  
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Da dimensão ético-política: a clínica no contexto social e subjetidade  

 

SUPERVISORA APP/PET: É por isso que eu quero discutir mais clínica 
ampliada. Tem a ver com o que a gente faz. Pode ser um tema para os seminários 
que o SUPERVISOR HU2 propôs. Tem um alcance que não é só no pessoal. 
SUPERVISORA AI: É, mas que a gente ainda não sabe qual é também, porque 
não acho que a nossa intervenção tem a capacidade de mudar a instituição 
completamente, ou tanto quanto a gente gostaria, talvez. 
(Supervisão de Supervisão, cenário2, cena 2) 

... se a ambigüidade e a incompletude estão inscritas na própria textura de nossa 

vida coletiva e não somente nas obras dos intelectuais, seria irrisório querer 

reagir a isso por uma restauração da razão (...). Podemos e devemos analisar as 

ambigüidades de nosso tempo e tentar, por meio delas, traçar um caminho que 

possa ser mantido com consciência e dentro da verdade. Sabemos porém demais 

a esse respeito para retomar pura e simplesmente o racionalismo de nossos pais. 

(Arendt, p.73)  

 

Trajetórias de subjetivação na historicidade dos espaços sócio-políticos: 

contextualizando a ação clínica 

 

Refletir sobre a ação psicológica no contexto social implica resgatar e explicitar 

pressupostos acerca dos modos humanos de habitar o mundo que foram constituídos 

historicamente, reapresentando a prática psicológica como possibilidade de atuação no 

contexto de cesura dos espaços humanos, enquanto elementos que co-engendram o 

movimento do homem na constituição de si mesmo, ou seja, na dupla tessitura das relações 

sociais e das trajetórias de subjetivação. A compreensão do homem enquanto constituinte e 

constituído pelos territórios concretos e simbólicos que ele habita e constrói (Heidegger, 

2001) aponta para a profunda articulação entre a constituição das relações sociais e do 

espaço público e as trajetórias de subjetivação e modos de percepção e constituição de si no 

mundo.  

No bojo do processo sócio-cultural pelo qual nos constituímos enquanto homens, o 

espaço público, ou seja, o espaço compartilhado com outros, tem a significação 

fundamental de possibilitar a construção de nossas verdades – nossos paradigmas, nossas 

referências e nossos valores. Deste modo, é próprio do homem constituir, a partir do modo 
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como percebe e é tocado pelo mundo, e a partir de sua vivência compartilhada com outros 

homens, significados para aquilo que vive, comunicados em seu cotidiano, que tecem 

sentidos para sua existência. Os significados e experiências humanas co-operam no espaço 

social, constituindo multiplamente os homens e seus modos de relação. Por outro lado, a 

tradição histórica e as condições políticas, sociais e econômicas no contexto destes espaços 

constituem as bases a partir das quais os espaços humanos podem ser vividos, 

experienciados e transformados. Arendt (2001) aponta para esta questão: “Para nós, a 

aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – constitui a 

realidade”. (p.59).   

Nesta medida, por um lado, as trajetórias de subjetivação e, por outro lado, a 

constituição de espaços nos quais a possibilidade de participação, fala legítima e 

pertencimento coletivo podem se desenvolver se co-engendram e co-influenciam, num 

emaranhado entre sujeito e contexto social no qual a percepção e apropriação de si mesmo 

se configura como condição necessária e promotora da cidadania. Neste sentido, é possível 

compreender as dimensões e áreas da vida social voltadas ao cuidado com as trajetórias de 

constituição de si mesmo enquanto pré-políticas, no sentido que Arendt (1972) aponta ao 

refletir sobre a educação. Ao abordar a crise gerada pela quebra da autoridade conferida 

pelo passado, ela comenta: 

 
O sintoma mais significativo da crise, a indicar sua profundeza e seriedade, é ter ela 

se espalhado em áreas pré-políticas como a criação dos filhos e a educação, onde a 

autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como necessidade natural, requerida 

obviamente tanto por necessidades naturais, o desamparo da criança, como por necessidade 

política, a continuidade de uma civilização estabelecida que somente pode ser garantida se 

os que são recém-chegados por nascimento forem guiados através de um mundo 

preestabelecido no qual nasceram como estrangeiros. (Arendt, 1972, p. 128, grifos meus). 

 
Esta articulação entre a inserção das crianças na cultura e a continuidade da 

civilização pode ser relacionada à compreensão grega sobre a relação entre a política e as 

leis da cidade. Resgatando o significado originário da palavra polis como “muro 

circundante”, Arendt (2001) observa que, no pensamento grego, as leis eram 

compreendidas como anteriores à política, enquanto bases e estruturas por meio das quais a 

política podia se estabelecer. Neste contexto, Arendt (2001, 1972) abre a possibilidade de 
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se pensar as condições da política, abordando-as a partir das implicações que outras 

atividades e organizações da vida humana podem ter sobre esta. Arendt (2001) distingue 

três esferas de atividades humanas – o labor, o trabalho e a ação. O labor se refere à esfera 

econômica da sobrevivência e do consumo, o trabalho se refere à fabricação de um mundo 

de coisas e à relação entre os homens e as coisas do mundo, e a ação se refere ao discurso e 

aos atos que participam da relação entre homens. É na esfera da ação, portanto, que as 

atividades humanas que abordam o próprio homem podem ser pensadas. Nesta medida, é 

no sentido da diferenciação entre o mundo das coisas e o mundo dos homens que, para os 

gregos, os “muros” da organização arquitetônica, da educação, da legislação, do trabalho de 

poetas e historiadores, entre outros, configuravam, delimitavam e organizavam os espaços 

concretos e simbólicos no seio dos quais a palavra e a ação humana em seu sentido público 

poderiam ocorrer. 

A partir da era moderna, o processo de industrialização e a ideologia da acumulação 

do capital que constituíram a sociedade de consumidores levaram a economia a ocupar o 

espaço público da ação política. Deste modo, o discurso econômico (de ecos, casa, e nomia, 

normas, regras), antes referente à esfera da privatividade e do labor, sem qualquer relação 

com o espaço público, tornou-se hegemônico, dificultando as possibilidades de ação e 

discussão coletiva (Arendt, 2001). Neste cenário, novos problemas se apresentam na 

relação entre as trajetórias de subjetivação, na manifestação dos modos de ser e expressar a 

subjetidade, e os espaços e contextos sociais nos quais estes movimentos se configuram, 

sendo necessário atentar para as possibilidades e condições de constituição dos espaços 

coletivos, ou antes, de experienciação e compreensão dos espaços sociais enquanto espaços 

coletivamente forjados e transformados.  

Tomando em consideração as condições do mundo e da sociedade contemporânea, 

apresenta-se um cenário de desamparo social marcado por fatores engendrados no 

desenvolvimento da modernidade e ampliados, no presente contexto, pela intensificação da 

industrialização e pela hegemonia do discurso econômico, atualmente de cunho neoliberal. 

Arendt (2002) apresenta, por exemplo, a destituição, no início do século XX, de elementos 

que garantissem a cidadania no contexto político do Estado-Nação moderno, oriunda da 

migração de elementos totalitários para as democracias, que criou condições para o 

surgimento de populações supérfluas, cuja relação fragilizada com o território e a 
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organização política em seu entorno as destitui não apensas do acesso a direitos, mas à 

própria possibilidade de um espaço de ação e construção de direitos. Foucault (2001) 

aponta para a ascensão de mecanismos de controle social a partir da produção de discursos 

ligados à constituição do saber científico, criando mecanismos de exclusão de elementos 

que se encontrassem fora da ordem social e que atuariam no âmbito das micropolíticas, 

principalmente a partir do século XIX.  

No contexto da ascensão neoliberal contemporânea, principalmente a partir da 

década de oitenta, engendram-se ainda problemas relacionados à flexibilização do capital 

em termos globais, gerando uma nova lógica econômica a partir da qual a fragilidade de 

constituição de espaços permanentes no mundo, para os sujeitos sociais, possui relação 

direta com a agilidade de migração de empresas e indústrias multinacionais no mercado 

global (Bauman, 2001; Harvey, 1992). A fragilização dos vínculos das empresas – tanto 

com trabalhadores quanto com o próprio território e organização de Estado em que se 

encontram – e os diversos processos de reestruturação produtiva que acompanham o fluxo 

do capital, observados por Bauman (2001) e Harvey (1992), apontam tanto para uma 

dificuldade de constituição de ações no âmbito político quanto para a própria agilidade na 

transformação dos espaços coletivos, fragilizando os laços sociais, que são tecidos com o 

tempo das experiências discutidas e vividas de modo comum (Benjamin, 1985) e 

necessitam de um mundo relativamente estável para possibilitar reflexão e sentido (Arendt, 

2001).  

Retomando o sentido da história na cultura grega, encontramos em Arendt (1972) 

que o atributo central da vida linear é ser plena de fatos que podem ser narrados, tornados 

história e biografia. Esta vida é bios (para Aristóteles, um tipo de práxis), contraposta à 

mera zoe, pois ação e discurso, próprios da política para os gregos, geram sempre uma 

história que pode ser narrada, vinculando profundamente a cesura da experiência coletiva 

ao espaço político. No cenário contemporâneo de ascensão da lógica instrumental e 

produtiva nos espaços humanos, as esferas da vida humana nas quais a narrativa e a 

experiência participa do estar entre homens encontram-se retraídos. Benjamin (1985), ao 

considerar a distância apropriada para contemplar a experiência, de modo a elaborá-la e 

transformá-la em narrativa, através da qual os fatos humanos podem adquirir permanência 
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na história, situa esta distância tanto em termos espaciais quanto temporais, que permitiriam 

circunscrever o cotidiano.  Para Benjamin, 

 
Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples que caracterizam o 

narrador se destacam nele. Ou melhor, estes traços aparecem como um rosto humano ou um 

corpo de animal aparecem em um rochedo, para um observador localizado numa distância 

apropriada e num ângulo favorável. Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência 

dessa distância e desse ângulo de observação. (p. 197).  

 
No tocante a esta distância, observa-se uma problemática dada pela modernidade, na 

qual a narrativa enquanto forma de constituição artesanal da experiência perde seu status. 

Assim, 

 
...as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até 

que seu valor desapareça de todo (...). No final da guerra, observou-se que os combatentes 

voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência 

comunicável. (p. 198).  

 
Num panorama em que a reprodutibilidade técnica dos elementos criados pelo 

homem e a agilização dos processos industriais e comerciais aceleraram a percepção 

sobre a experiência,  

 
o homem conseguiu abreviar até a narrativa. Assistimos em nossos dias ao 

nascimento da short story, que se emancipou da tradição oral e não mais permite essa lenta 

superposição de camadas finas e translúcidas, que representa a melhor imagem do processo 

pelo qual a narrativa perfeita vem à luz do dia, como coroamento das várias camadas 

constituídas pelas narrações sucessivas (p. 207).  

 
Considerando ainda outros elementos da desarticulação moderna entre a 

constituição da teia de relações sociais e seu âmbito propriamente humano, cabe resgatar, 

com Heidegger (1998) e Arendt (1972), a trajetória histórica segundo a qual a noção de 

verdade foi sendo contemplada. Heidegger (1998) resgata a noção grega de verdade, 

compreendida como desvelamento, designado como aisthesis, no sentido mais originário e 

relacionado ao termo logos. Na conotação de aisthesis, a verdade se referiria, segundo o 

autor, à 
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simples percepção sensível de alguma coisa. Na medida em que uma aisthesis visa 

sempre aos seus idia, ou seja, o ente que só se torna genuinamente acessível na percepção e 

para ela é que a percepção é sempre verdadeira. Isto significa: a visão sempre descobre 

cores, a audição descobre sempre sons. Verdadeiro no sentido mais puro e originário, isto é 

no sentido de só poder des-cobrir e nunca poder en-cobrir, é o puro noien, a percepção que 

percebe singelamente as determinações mais simples do ser dos entes como tais (p.64, 

grifos do autor).  

 
Neste sentido, a verdade se relaciona aos fenômenos que se apresentam à 

sensibilidade do percebedor, que não podem ocorrer de modo falso, pois não podem 

funcionar como anteparo para si mesmos. Mesmo aquilo que se apresenta como um 

parecer-ser, se apresenta em sua possibilidade ou faceta de se referir e confundir com 

outros elementos do mundo. O acesso às possibilidades de compreensão do mundo 

relaciona-se à sua contemplação e percepção, do qual Heidegger (2001) resgata ainda o 

sentido original de theoria, enquanto um debruçar-se sobre os fenômenos do mundo. Nesta 

perspectiva, pela qual Merleau-Ponty (1991, 1999) também apontou a correlação entre a 

percepção e a experiência humana e a própria construção do mundo para o homem, a 

correlação entre homens como constituinte tanto do espaço social quanto do próprio 

homem pode ser resgatada na dimensão da totalidade das experiências humanas, a um só 

tempo interconectadas, múltiplas e inacabadas, em cujo seio são próprias as condições de 

constante transformação e transitoriedade, aliadas a referências constituídas no mundo 

comum. 

Na dimensão da política enquanto esfera dos negócios humanos, Arendt (1972) 

articula a noção de verdade ao comunicado com outros, atinente à constituição de 

parâmetros e referenciais dialógicos e contextualizados de ação. É no contexto do 

pensamento no plural que juízos compartilhados, que denominamos senso comum, 

configuram-se como referenciais para a condução das comunidades humanas. Segundo a 

autora, 

 
Que a capacidade para julgar é uma faculdade especificamente política, exatamente no sentido 

denotado por Kant, a saber, a faculdade de ver as coisas não apenas do próprio ponto de vista, mas na 

perspectiva de todos aqueles que porventura estejam presentes; que o juízo pode ser uma das 

faculdades fundamentais do homem enquanto ser político na medida em que lhe permite se orientar 
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em um domínio público, no mundo comum: a compreensão disto é virtualmente tão antiga como a 

experiência política articulada Os gregos davam a essa faculdade o nome de phrónesis, ou 

discernimento (...). A diferença entre este discernimento que julga e o pensamento especulativo está 

em que o primeiro se arraiga naquilo que costumamos chamar de senso comum, o qual o último 

constantemente transcende. O common sense, que os franceses tão sugestivamente chamam de 

“bom-senso”, le bon sens -, nos desvenda a natureza do mundo enquanto este é um mundo comum; a 

isto devemos o fato de que nossos cinco sentidos e seus dados sensoriais, estritamente pessoais e 

“subjetivos”, se poderem ajustar a um mundo não-subjetivo e “objetivo” que possuímos em comum e 

compartilhamos com outros. O julgamento é uma, se não a mais importante atividade em que ocorre 

este compartilhar-o-mundo. (p.275, 276). 

   
Deste modo, podemos compreender que a articulação entre percepção, experiência e 

construção de referenciais por meio do julgamento compartilhado nas esferas humanas – 

políticas, sociais e subjetivas – se apresenta historicamente como condição a partir da qual 

a experiência humana pode ser compreendida. É a partir do resgate da constituição de 

valores, referências, julgamentos, discursos e ações humanas enquanto modos de 

constituição de um mundo propriamente humano que podem ser compreendidos e 

dimensionados os significados da deslegitimação contemporânea do senso comum, da 

percepção e da experiência enquanto espaços próprios do habitar o mundo para o homem.  

No plano histórico, eventos como a constituição do discurso científico a partir da 

modernidade, “a descoberta do ponto de vista arquimediano” apontada por Arendt (2001), 

quando a invenção do telescópio questionou a percepção humana, a formulação do discurso 

da dúvida em relação à percepção e a ascensão, a partir de Descartes, do conceito e da 

lógica enquanto únicos modos legítimos de acesso a uma Verdade absoluta, a constituição 

científica de metanarrativas (Lyotard, 1988) e leis universais, como as da física de Newton, 

enquanto grandes esquemas de teorização e explicação absoluta do mundo, a adoção de 

uma racionalidade instrumental na produção e na sociedade humana, entre outros, se 

mesclam e co-interferem na problemática dos modos de constituição e legitimação dos 

territórios habitados pelo homem contemporâneo. 

Entre as consequências destes fenômenos, emergem novas formulações para o 

controle social calcadas na investigação e formulação de medidas (Foucault, 2001), a 

ascensão de perspectivas de resolução individual, a partir de uma lógica da eficácia, para os 

problemas ocorridos nos contextos sociais, a dissociação entre os problemas do cotidiano 
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em seus diversos contextos e os afetos e experiências neles plasmados, a invasão da lógica 

da racionalidade nos espaços humanos, tais como a política, a educação e a história, entre 

outros.  

Neste sentido, cumpre observar profundas dificuldades e atravessamentos no plano 

das relações humanas em contextos políticos, sociais, institucionais e subjetivos co-

engendradas em meio à manutenção destes discursos. Entre estas problemáticas, destacam-

se as transformações ocorridas na relação entre os homens e seus espaços sociais, nos quais 

as possibilidades de compartilhamento e constituição coletiva dos lugares de pertença e de 

referências parece frequentemente cada vez mais distanciadas. Nesta perspectiva, somam-

se dificuldades tanto para a possibilidade de constituição de espaços cuja habitação e 

significação pode ser apropriada por seus atores quanto para a possibilidade de percurso da 

própria subjetivação e experienciação existencial enquanto capaz de construção coletiva e 

ação no mundo.     

Deste panorama de fragilização dos laços sócio-políticos, sufocados pelo 

retraimento do espaço de compartilhamento e ação coletiva e pela destituição da 

legitimidade da experiência e da opinião enquanto seio de constituição dos valores e 

referenciais no âmbito humano, pode-se depreender a ampliação dos problemas relativos à 

lógica da racionalização e da individualização, enquanto elementos hegemônicos do 

pensamento sobre as condições da vida humana. Se Arendt (2002) apontou para a 

constituição de seres humanos supérfluos em meio aos horrores da primeira guerra mundial 

e da ascensão de elementos totalitários nos governos, Bauman (2005) aponta para o fato de 

que, no contexto contemporâneo, a noção de redundância para se referir aos seres humanos 

destituídos de um espaço econômico-social vem ganhando legitimidade. Resgatando o fato 

de que estas “vidas desperdiçadas”, como denomina o autor, tornaram-se subprodutos da 

própria estrutura capitalista, é relevante considerar que a noção de “redundância” naturaliza 

e cristaliza uma situação social criada, obliterando sua constituição histórica e as 

possibilidades de sua transformação. Comparando esta noção à noção anterior de 

desemprego, Bauman (2005) comenta: 

 
Enquanto o prefixo “des” em “desemprego” costuma indicar um afastamento da norma – tal 

como em “desigualdade” ou “despropósito” –, não havia essa indicação na noção de “redundância” 

(...). Ser declarado redundante significa ter sido dispensado pelo fato de ser dispensável – tal como 
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uma garrafa de plástico vazia e não retornável (...). “Redundância” compartilha o espaço semântico 

de “rejeitos”, “dejetos”, “restos”, “lixo” – com refugo. O destino dos desempregados, do “exército de 

reserva da mão-de-obra”, era serem chamados de volta ao serviço ativo. O destino do refugo é o 

depósito de dejetos, o monte de lixo. Com muita frequência, na verdade, rotineiramente, as pessoas 

declaradas redundantes são consideradas sobretudo um problema financeiro. (...) Outro aspecto, 

muito mais seminal – embora esteja longe de ser abordado –, é que na área do planeta comumente 

compreendida pela ideia de “sociedade” não há um compartimento reservado ao “refugo humano” 

(mais exatamente, pessoas refugadas). Mesmo que a ameaça à sobrevivência biológica fosse 

identificada e enfrentada de modo efetivo, este fato não chegaria nem de perto a assegurar sua 

sobrevivência social.  (Bauman, 2005, p. 20, 21, grifos do autor).     

 
A dissolução dos espaços político e econômico no espaço do social, tal como 

apontada por Arendt, (2001) pode ser compreendida como um fator de influência na 

discussão econômica de questões de âmbito originalmente político, tomando a organização 

social humanamente engendrada como um conjunto de relações comparável ao aspecto 

biológico da vida humana, ou a ele reduzido. Deste modo, pode ser compreendido o 

retraimento da lógica e da ação política e o aumento das dificuldades para uma vinculação 

comunitária sólida apontados por Bauman (2005, 2001), que são ainda discutidos por 

Arendt (2001, 1990) não como um retraimento do espaço político, mas como uma 

transformação nos modos de ação e no sentido da política contemporânea que é 

desfavorecedora da participação coletiva de fato.  

Pode-se considerar, ainda, para além do âmbito das políticas engendradas e 

discutidas na totalidade do espaço social, as vicissitudes e dimensões da lógica econômica 

no próprio espaço das relações humanas efetivamente vivido nos microcontextos sociais. 

Neste sentido, por um lado, deve-se tomar em consideração a dimensão de constituição de 

modos de subjetivação no pensamento presentemente apresentado na cultura, na 

organização política e no espaço social. Por outro lado, pode-se questionar os modos de 

apresentação da lógica racionalista e econômica nas instituições e nas comunidades locais, 

que constituem os mais frequentes espaços de socialização do sujeito contemporâneo, e as 

vicissitudes engendradas nestes espaços em termos do exercício da cidadania, da luta por 

direitos sociais e políticos e da efetividade da participação coletiva na gestão e constituição 

dos espaços públicos ou voltados à esfera pública.  
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Em relação ao primeiro aspecto, de co-engendramento da subjetidade a partir da 

compreensão econômico-racionalista contemporânea, as dimensões de retraimento dos 

espaços políticos da palavra e de ascensão da lógica de resolução de conflitos no plano 

individual tanto dificultaram a constituição dos espaços de reflexão sobre a ação humana 

quanto favoreceram a crescente fragmentação das trajetórias existenciais em seus modos de 

subjetivação. A promoção cultural do individualismo apresenta-se como um elemento 

favorecedor de modos imediatizados de experiência da subjetidade (Bauman, 2003). Neles, 

o pensamento imediato opera tanto no nível da fugacidade temporal dos significados quanto 

da fragmentação e passagem para segundo plano dos elementos possibilitadores de 

reflexão, tais como o diálogo, a palavra, a compreensão temporal, histórica e 

contextualmente situada.  

Neste cenário, emergem modos de orientação dos significados do mundo que 

operam de modo estanque, superficializado e muitas vezes infantilizado – o seio das 

denominações psíquicas relacionadas às noções de pensamento concreto em oposição ao 

abstrato, do elemento esquizo102 enquanto cisão compartimentalizada que desconsidera as 

articulações entre múltiplas dimensões da experiência humana, presente inclusive da 

hiperdisciplinarização (Morin, 2010), o “pensamento mágico”, enquanto esperança de 

resolução imediata de problemáticas existenciais, a dissolução de limites e relações entre 

causas e consequências nas condutas humanas, enfim, a ascensão de compreensões do 

mundo que desconsideram o universo “objetivo” no seu sentido concreto da alteridade 

presente num mundo de homens e coisas. Esse pensamento na cultura é muito mais 

intensificado a partir da ascensão do discurso neoliberal no final da década de 80 e no 

começo da década de 90 – os livros de auto-ajuda, a ideia da empresa como time, a 

implementação do modelo japonês de produção, a lógica do just in time, a flexibilização 

global da produção que descolou o capital dos territórios concretos de vida dos indivíduos 

são expressões deste panorama. 

                                                 
102 Deve-se lembrar aqui a etimologia grega do termo, cujo sentido denota divisão. Cabe ainda relacionar o 
sentido de divisão operado pelo elemento esquizo ao resgate realizado por Heidegger (2001) da transformação 
semântica da própria ideia de teorização (theorein, theanoran) da cultura grega, na qual relacionava-se à 
percepção dos fenômenos do mundo, para a cultura romana, na qual contemplari passou a significar “separar 
alguma coisa, colocá-la num compartimento” (p. 9), relacionando-se à noção moderna de classificação. Por 
meio desta relação, depreende-se o desenvolvimento do pensamento contemporâneo enquanto favorecedor de 
modos de compreensão do mundo calcados em dimensões desarticuladas entre si. 
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 Ao considerar a dimensão de efemeridade que pautou o avanço da lógica pós-

moderna, Harvey (1992) também aponta para um modo de organização social favorecedor 

dos elementos esquizofrênicos de desvinculação temporal dos eventos e multiplicidades de 

linguagens, de modo a obliterar as possibilidades de diálogo e significação coletiva. Assim, 

se “a preocupação com a fragmentação e a instabilidade da linguagem e dos discursos” 

conduz a certa “concepção da personalidade”, as descrições de “desordem lingüística” e de 

compreensão da experiência como uma “série de presentes puros e não relacionados no 

tempo” realizadas por Jamenson a partir de Lacan (citado por Harvey, 1992) se coadunam 

com a “preocupação pós-moderna com o significante, e não com o significado, com a 

participação, a performance, e o happening, em vez de com um objeto de arte acabado e 

autoritário, antes com as aparências superficiais do que com as raízes” (p. 57). Assim 

também, Santos (2000) descreve a problemática da atualidade: 

 
Há um desassossego no ar (...). O desassossego resulta de uma experiência paradoxal: 

a vivência simultânea de excessos de determinismo e excessos de indeterminismo. Os 

primeiros residem na aceleração da rotina. As continuidades acumulam-se, a repetição 

acelera-se. (...) Os excessos de indeterminismo residem na desestabilização das 

expectativas. A eventualidade de catástrofes pessoais e coletivas parece cada vez mais 

provável. A ocorrência de rupturas e de descontinuidades na vida e nos projetos de vida é o 

correlato da experiência de acumulação de riscos inseguráveis.  (...) As rupturas e as 

descontinuidades, de tão frequentes, tornaram-se rotina e a rotina, por sua vez, torna-se 

catastrófica. (...) o desassossego que experimentamos nada tem a ver com lógicas de 

calendário. Não é o calendário que nos empurra para a orla do tempo, e sim a desorientação 

dos mapas cognitivos, interacionais e societais em que até agora temos confiado. Os mapas 

que nos são familiares deixaram de ser confiáveis. Os novos mapas são, por agora, linhas 

tênues, pouco menos que decifráveis. Nesta dupla desfamiliarização está a origem de nosso 

desassossego. (Santos, 2000 p. 41)  

  
É também neste sentido que Deleuze e Guatarri (2004) apontam para uma 

constituição de vivências no contexto social que tecem uma experiência de si fragmentada, 

na qual a lógica da produção capitalista se articula ao movimento de tessitura da 

subjetidade. Para os autores, “A nossa sociedade produz esquizos como produz xampus 

Dop ou automóveis Renault, com a única diferença de que eles não são vendáveis.” (p. 
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255). A esta ideia, talvez se possa acrescentar o fato de que muitas vezes nossos sistemas de 

saúde, educação e seguridade social, inseridos no contexto capitalista e permeados pela 

lógica da economia, podem tender a comercializar inclusive as “vidas desperdiçadas” de 

Bauman ou os esquizofrênicos de Deleuze e Guatarri. No caso brasileiro, chama a atenção 

o fato de que uma grande parte dos serviços de saúde, inclusive a saúde mental, bem como 

dos serviços educacionais, principalmente no ensino de terceiro grau, são financiados pelo 

governo para sua execução por empresas privadas, que muitas vezes possuem grande lucro 

nestas operações (Melchior, 1998, Lopes, 2004, Codato, 2005). Em relação a este aspecto, 

cumpre ainda observar que esta tendência tem se intensificado a partir da década de 90, 

com o avanço neoliberal, tanto no Brasil quanto em outros países, constituindo-se um 

fenômeno de tendência mundial.      

A “atomização e esmigalhamento” dos indivíduos contemporâneos, nos termos 

descritos por Harvey (1992) e Bauman (2001) se expressa por uma incerteza sócio-

econômica que leva a uma individualização radical do cotidiano, corroendo os espaços 

políticos, tendendo a desarticular os fatos e vivências cotidianas do plano político e mesmo 

do plano social.  Por outro lado, a racionalidade, a fragmentação das experiências provoca 

uma cisão entre as diversas esferas da vida, entre as diversas experiências dos sujeitos, e 

entre os inúmeros aspectos perceptivos de um mesmo sujeito. Assim, afeto, raciocínio, 

corporeidade, reflexão, participação no todo social, são tomados como experiências 

específicas de modo desarticulado, perdendo-se a dimensão de totalidade da percepção 

humana. Estas circunstâncias são muitas vezes compreendidas, no plano sócio-cultural, 

enquanto situações sobre as quais cada um dos sujeitos sociais se vê individualmente 

responsável tanto pela ocorrência quanto pela solução e os levam a perceber em si mesmos 

uma enorme responsabilidade por suas trajetórias individuais (Bauman, 2003).  

Assim, a conjuntura contemporânea promove trajetórias existenciais de indivíduos 

com uma conduta sobrevivente, afirmada por diferentes autores como um esvaziamento de 

propósitos e afetos: Lash (1983) fala em "mínimo eu” e Enriquez (1994) cita a referência a 

indivíduos "com um 'falso self' (Winnicott) ou, sobretudo, com personalidades 'as if’  

(H.Deutsch)”. Pode-se compreender este processo a partir da perspectiva de uma 

fragmentação, por um lado, da ideia de identidade como uma estrutura relativamente 

estável e com o caráter de uma explicação universalizante sobre a subjetidade e, por outro 
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lado, das próprias vivências contemporâneas, realizadas em novos espaços nos quais as 

conexões e laços sociais podem ter se tornado mais transitórios.     

Em suma, com a transformação dos espaços que concorrem tanto para a 

manifestação quanto para a co-constituição dos modos de ser e expressar a subjetidade no 

plano coletivo, encontra-se cada vez mais dificultada a constituição de modos de 

subjetivação nos quais as vias de diálogo com outros sejam privilegiadas, possibilitando 

que a palavra de cada um seja exercida e compartilhada, co-operando coletivamente. Em 

contrapartida, esse modo de organização da vida contemporânea favorece a assimilação de 

elementos de atomização e hierarquização da vida coletiva, reduzindo as possibilidades de 

transformação do todo social, ao mesmo tempo em que tornando os modos de vida com 

outros cada vez mais fragmentários, estáticos e estagnados.  

Ao problematizar os modos de apresentação da lógica racionalista e econômica nas 

instituições e nas comunidades locais e suas dimensões no plano coletivo, em termos de 

direitos sociais e políticos e de participação na gestão e constituição dos espaços públicos 

ou voltados à esfera pública, podemos compreender primeiramente uma nova tessitura dos 

laços sociais, na qual a articulação entre sujeito e contexto social é permeada não 

primeiramente pelo diálogo com outros sujeitos sociais, mas pela racionalidade 

instrumental e produtiva. Em nosso contexto de sociedade de consumidores, 

frequentemente a partir do momento em que algo produzido se torna um “objeto entre 

objetos”, este não é mais acrescentado ao artefato humano, mas descartado como bem 

consumido. Neste sentido, a racionalidade instrumental se apresenta na ausência de 

significado, solapado pelo critério – ou pelo discurso – da utilidade, mas não serve mais à 

criação de um mundo, e sim ao consumo, alçando diversas esferas da vida social e as 

próprias trajetórias existenciais. Deste ponto de vista, pertence à atualidade a aproximação, 

presente em muitos discursos sobre “qualidade de vida”, entre “sentido” e “objetivo” de 

vida. Se, etimologicamente, “sentido” refere-se a sentir e a direção, sendo da dimensão do 

semântico, da significação, e portanto daquilo que se relaciona com valores, referenciais 

éticos e com a constituição de significados para além de si mesmo, “objetivo” relaciona-se 

a objeto, pertencendo a uma dimensão instrumental, apontando para uma dificuldade de 

reconhecimento da própria humanidade. Por exemplo, é comum em muitos atendimentos 

em saúde mental – por parte de pacientes e profissionais – uma preocupação muito maior 
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com o fato de alguém não dormir, sentir tristeza ou estar apto para o trabalho do que com 

os possíveis significados e relações com a própria vida que tais sentimentos ou dificuldades 

podem ter. 

A redução cada vez maior de espaços para a reflexão dialógica a partir da 

subjetidade dos sujeitos, e não de um olhar objetivante sobre eles, reduz também as 

possibilidades de reflexão acerca do agir social, e gera uma vinculação aos grupos sociais 

que tende a promover a assimilação das referências e modos de ser dos contextos nos quais 

se habita sem o privilégio de uma mediação reflexiva. Na medida em que obscurece a 

autoria dos homens sobre seus próprios espaços de experiência, promovendo o retraimento 

da capacidade de julgar o mundo, esta vinculação já é, em si, uma violência contra a 

experiência de cada um, na medida em que viola os espaços para a reflexão subjetiva, e, 

ainda, promove a violência contra aqueles que não pertencem ao grupo, já que, no contexto 

de um processo de massificação, toda alteridade é ameaçadora e deve ser eliminada.  

Podemos compreender, deste modo, uma pressão por adaptação do indivíduo 

contemporâneo, calando aquilo que, em sua interioridade, questiona ou é tocado no 

contexto de seu existir-em-situação, dimensionando na perspectiva da eficácia produtiva ou 

da lógica de mercado relações e situações que podem ser consideradas no âmbito político 

ou do espaço coletivo nos quais a afetabilidade, a opinião, a experiência e o senso comum, 

ou seja, os acordos coletivos, precisam ser legitimados enquanto elementos dignos103 e 

atinentes à atividade de julgamento dos eventos e relações nos contextos sociais 

específicos.  

Em segundo lugar, podemos compreender a dinâmica das micropolíticas e 

microcontextos sociais enquanto possibilitadora da reconfiguração dos espaços coletivos, 

numa dimensão reduzida em relação à macropolítica de caráter estatal e internacional, mas 

de fundamental importância enquanto possibilidade de preservação e criação de espaços 

nos quais a palavra pode circular e novas possibilidades de arranjo coletivo permitam novas 

trajetórias existenciais no cenário social. Em relação ao plano macropolítico, podemos 

observar, por exemplo, como faceta dos traços do racionalismo instrumental em nossa 

                                                 
103 O termo “dignidade” é compreendido no presente contexto como “direito à voz”, considerando sua origem 
etimológica no grego deiknumi, que designa apontar, mostrar, notificar, relacionando-se ao radical deik, 
que significa pronunciar, podendo ainda ser utilizado no sentido de aceitar quando se refere ao direito de 
ter a fala ouvida no espaço público. 
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sociedade de consumidores, a ascensão da burocracia enquanto método de governo, que 

transfere para a esfera das decisões humanas uma lógica da produtividade, obstruindo as 

possibilidades de reorganização da coletividade por meio de novos acordos sociais em 

nome de um utilitarismo instrumental ordenado pela automatização dos processos 

produtivos, e que Arendt (1973) tão oportunamente denominou “domínio de Ninguém”. 

Neste sentido, podemos resgatar uma observação de Arendt (2001), segundo a qual, 

entre os gregos, a casa era compreendida como tendo para o escravo a mesma dimensão de 

compartilhamento com outros e publicidade que a pólis possuía enquanto espaço público 

para o cidadão. Deste modo, um espaço de diálogo e constituição coletiva da experiência 

podia se manter preservado, garantindo a realidade humana no convívio com a alteridade 

do mundo. Num contexto de retraimento dos espaços da ação humana enquanto espaços de 

compartilhamento, os territórios das micropolíticas alçam a possibilidade de reconstituição 

da ação humana, preservando e criando meios de problematização do mundo entre homens, 

tal como expressam diversos movimentos sociais e espaços comunitários, por exemplo. 

Ao refletir sobre a constituição das esferas micropolíticas, atenta-se para a constante 

recriação de espaços que podem promover a palavra e a narrativa e nos quais estas podem 

se reapresentar. Se, juntamente com a dissolução das esferas pública e privada, a própria 

dimensão do espaço público e de algo que é de pertença e cuidado coletivo está fragilizada, 

e se torna tanto mais difícil de ser percebida quanto mais difícil de ser vivida e de participar 

das trajetórias de subjetivação, a possibilidade de constituição de novos espaços políticos, 

inclusive por meio dos contextos comunitários e das lutas e movimentos sociais, deixa uma 

abertura para a reconstituição de uma dimensão do público no encontro dos homens entre 

si.  

Neste sentido, abre-se a questão da possibilidade e da dimensão da esfera política na 

atualidade e da relação entre a política e a ação clínica nos contextos sociais – nas 

instituições, nas comunidades e nos espaços coletivamente habitados. Ao privilegiar a 

experiência narrada no contexto social, ainda que voltada para um profissional, a ação 

clínica viabiliza a expressão da experiência e da opinião. Face às dificuldades cada vez 

maiores que enfrenta a narrativa e a comunicação da experiência na modernidade e a 

importância do recurso à rememoração para a constituição histórica, os pequenos espaços 

nos quais o diálogo pode ser fomentado não se traduzem numa ação política direta, mas 
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podem se configurar enquanto espaços pré-politicos, nos quais podem ser implementadas 

faculdades necessárias à política, como as capacidades de julgar, de narrar, de dialogar, de 

interrogar pelo sentido e de compreender os eventos em seu contexto histórico-social.  

Nesta perspectiva, relações entre a ação clínica e a política se dão tanto no contexto 

da ação nas instituições e comunidades – principalmente àquelas voltadas a direitos de 

cidadania tais como saúde e segurança –quanto nos espaços de supervisão ligados a 

profissionais, em que as próprias possibilidades de ação nos contextos sociais são 

discutidas e dialogadas a partir da experiência compartilhada. Assim, nos espaços sociais 

apresenta-se a possibilidade de uma abertura pré-política para o diálogo e o questionamento 

social tanto na atitude e na intervenção do profissional clínico como também na 

participação dos atores da instituição no diálogo o clínico e com outros atores institucionais 

a partir do espaço criado pelo clínico, pela própria possibilidade de seu discurso sobre a 

instituição na instituição.  

Em relação aos espaços de supervisão e discussão entre clínicos – supervisão clínica 

e supervisão de supervisão – configuram-se espaços essencialmente narrativos, nos quais 

relatos e rememorações, se fazendo publicamente, também constituem discursos sobre a 

realidade social e os meios de sua transformação. Ao mesmo tempo, é possível pensar 

numa dimensão narrativa e de rememoração em pesquisa, capaz de resgatar, registrar e 

legitimar a vivência e a história dos fatos e personagens pesquisados, aproximando estes 

espaços da noção de “comunidade interpretativa”, que Santos (1996) utiliza para pesquisas 

nas quais os participantes elaboram a interpretação dos dados em conjunto com o 

pesquisador e que se assemelha com o relato das intervenções em Atenção Psicológica pelo 

caráter dialógico: um espaço compartilhado no qual as interpretações sobre as atividades e 

eventos humanos ocorrem, e no qual o discurso e a possibilidade de ação podem surgir. 

 

Atenção Psicológica em Instituições: démarche clínica em ação 

 

Num contexto no qual a lógica do consumo vem pautando todas as esferas da vida, 

gerando fenômenos como a crise da autoridade na educação e a crise na cultura com a 

redução da arte ao entretenimento (Arendt, 1973), pode-se observar modos pelos quais a 
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própria prática psicológica tornou-se um bem de consumo no mercado, mesmo quando é 

exercida em instituições e nem mesmo é cobrada, pois a mentalidade do consumo 

acompanha certos pedidos, e volta-se à simples eliminação de sintomas para a adaptação do 

indivíduo a seu contexto social e para o resgate de sua capacidade de produção econômica, 

sem a reflexão sobre os modos de constituição do sofrimento ou sobre as vicissitudes do 

espaço social. Em algumas instituições, surgem questões quanto à apresentação do 

acompanhamento psicológico na instituição como um bem a ser consumido, oferecido a 

certos atores institucionais. Neste contexto, a intervenção individualizada realizada no 

espaço isolado do consultório pode corroborar a ideia da construção individual ou, no 

máximo, familiar, do sofrimento psíquico, podendo ofuscar questões políticas, no sentido 

de que um trabalho voltado às relações entre homens certamente se refere, num nível 

institucional, à esfera pública.  

Numa outra perspectiva, ao ampliar a atuação e a intervenção clínica para o sujeito 

em seu contexto social, podemos considerar o imbricamento entre ser e mundo enquanto 

dimensão fundante da experiência. Assim, o espaço clínico compartilhado, tanto na relação 

terapêutica com o profissional clínico, quanto nos grupos de diálogo formados pelos atores 

sociais a partir do espaço clínico aberto pelo profissional, pode favorecer uma reinvenção 

da relação com o outro e com o mundo e o resgate de uma legitimação da autoria de si 

mesmo. Este espaço se desvela como momento propício ao desenvolvimento de modos em 

que o reconhecimento da própria subjetidade encontra a dimensão de ser-com, enquanto 

movimento de construção relacional de si, e opõe-se a um assujeitamento ou adaptação a 

normas e normalizações.  

Deste modo, é preciso compreender a prática clínica psicológica em um campo 

transindividual, que “não se restringe a pensar a subjetividade reduzida à interioridade do 

indivíduo e à clínica como prática intersubjetiva” (Ferreira Neto, 2004), mas que estabelece 

um campo de construção e desconstrução de modos de expressão das subjetidades, no 

entrecruzamento de discursos e práticas dominantes e dominados, que fomentam os modos 

de compreensão e interpretação da existência. A clínica, considerada amplamente e 

procurando abarcar a multiplicidade fenomenal da experiência, deve comportar esta dupla 

face de resistência e criação frente aos discursos e modos dominantes de compreensão do 
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homem, buscando questionar e refletir acerca das inter-relações e da genealogia das 

experiências presentes. 

Sob o prisma desta perspectiva de compreensão, as diversas modalidades de prática 

psicológica que se inserem nos projetos cujo conjunto teórico prático veio e ser 

denominado Atenção Psicológica em instituições e comunidades são implantadas a partir 

de um pedido de atores sociais vinculados de algum modo ao contexto em questão: 

trabalhadores ou dirigentes das instituições, representantes de conselhos comunitários, 

cooperados ou integrantes de projetos sociais, entre outros. A partir deste pedido inicial em 

geral realizado por instituições voltadas ao atendimento de direitos de cidadania (saúde, 

educação, segurança pública, habitação, entre outros), um trabalho de reconhecimento da 

demanda, com visitas às instituições em vários horários e circulação da equipe pelos 

diferentes espaços, busca ouvir e compreender os múltiplos discursos e falas dos diversos 

atores, compondo um emaranhado que se circunscreve, pouco a pouco, como um desenho 

do espaço social. Através deste trabalho de cartografia clínica (Aun, 2005; Morato & Aun, 

2009), o reconhecimento da instituição se faz numa dupla dimensão, de pesquisa e 

intervenção, por meio dos questionamentos que constituem espaço para, ao mesmo tempo, 

conhecer e refletir sobre a teia de relações configurada no contexto institucional. 

Por meio do trabalho cartográfico, inicia-se a instituição de um espaço de 

intervenção clínica, o plantão psicológico, realizado em dias e horários fixos a partir do que 

a cartografia desvelou como os mais propícios para o trabalho, garantindo a constância da 

inserção do projeto na instituição. No plantão psicológico, os plantonistas se dispõem a 

ouvir os múltiplos discursos dos atores sociais presentes na instituição, questionando as 

situações apresentadas tanto por meio da investigação cartográfica ativamente realizada 

quanto a partir das falas, queixas e pedidos dirigidos a estes profissionais pelos atores 

sociais. Deste modo, as intervenções clínicas ocorrem a partir das situações que se 

apresentam como a emergência de uma demanda ou questão entre os atores sociais. A 

escuta aos atores e o questionamento de seu cotidiano configura pouco a pouco um diálogo 

sobre o contexto de vida dos atores sociais no qual é possível a reflexão e a atenção a um 

situar a si mesmo e sua experiência na instituição. A partir do espaço aberto pelo plantão 

psicológico, novas modalidades de prática podem ser implantadas, de acordo com o pedido 

e as discussões junto aos atores sociais, como as oficinas de recursos expressivos, que 
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visam discutir e desenvolver possibilidades de expressão e discussão de certo tema junto a 

um grupo, atendimento individual, que instaura um espaço específico para questões de 

âmbito privado, supervisão de apoio psicológico, que visa discutir questões de cunho 

psicológico que perpassam profissões voltadas ao cuidado ao outro – educadores, 

profissionais de saúde, etc. – entre outros.   

No cenário de cada instituição, o plantão psicológico atua numa perspectiva 

múltipla, em que o olhar clínico se volta à constituição de um espaço de escuta das 

experiências voltado aos atores institucionais – trabalhadores, usuários e outras pessoas que 

circulam nas instituições – que frequentemente expressam, em diversas atitudes, seu 

sofrimento num contexto inóspito de trabalho, circulação e convivência. Neste sentido, o 

espaço clínico pode possibilitar o acolhimento e diálogo sobre as queixas e questões dos 

trabalhadores das instituições e a construção de espaços de discussão coletiva, entre os 

atores, dos problemas institucionais. Muitas vezes, o plantão psicológico possibilita ainda o 

acolhimento de comunidades atendias por tais atores sociais (como no caso de delegacias, 

instituições de assistência jurídica gratuita, entre outras) que transcendem o atendimento 

oferecido pela instituição, na perspectiva de colaboração e mediação para o 

encaminhamento de demandas surgidas no contexto social, possibilitando questionamentos 

e criando novos modos de ação frente a situações de sofrimento e crise no atendimento à 

comunidade.  

Neste contexto, a equipe entra em contato com os conflitos e dificuldades das 

instituições, num entrelaçamento de diversos aspectos que percorrem o cotidiano 

institucional: as dificuldades e os modos técnicos de lidar com a violência urbana, com a 

precariedade das condições de trabalho, com a miséria e com o atendimento ao outro, a 

exigência de “produtividade” em questões humanas, que muitas vezes desumaniza a relação 

entre os atores sociais, a atenção ao inesperado de situações de conflito que podem emergir 

a qualquer momento, a necessidade de obediência a uma hierarquia na qual o espaço para a 

discussão das decisões é raro ou mesmo nulo e a convivência com a corrupção são questões 

que comparecem no cenário da maioria das instituições brasileiras que lidam com direitos 

como Justiça, Segurança Pública, Habitação, Educação e Saúde.    

Estas questões comparecem na fala dos atores sociais no espaço clínico aberto em 

cada instituição, muitas vezes se apresentando em uma relação direta com as expectativas 
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dos atores sociais frente à ação clínica, apresentada em encaminhamentos realizados por 

trabalhadores das instituições em que há necessidade de retomada para esclarecimento das 

situações pertinentes ou não ao auxílio do psicólogo e na discussão de outras possibilidades 

de intervenção (o atendimento da população em conjunto com funcionários das instituições, 

por exemplo). Assim, constitui-se uma inter-relação em que ocorre ao mesmo tempo um 

conhecer e um se dar a conhecer, abordando aspectos como o lugar do psicólogo e a 

pertinência do serviço, o olhar sobre o psicólogo pelos atores institucionais, o 

conhecimento das demandas da instituição e a inserção do projeto em seu contexto, as 

dificuldades dos trabalhadores no atendimento à população, a expectativa dos atores 

institucionais em relação ao espaço clínico, as questões surgidas em relação ao trabalho e 

ao lugar da instituição a partir do questionamento de ações naturalizadas e da apresentação 

outras possibilidades de atendimento, entre outros.  

Muitas vezes, os pedidos de atendimento à população carregam uma dupla 

dimensão: por um lado, dizem respeito ao sofrimento percebido no outro; por outro lado, 

dizem respeito ao sofrimento sentido pelo próprio trabalhador da instituição, que, no 

entanto, não consegue expressá-lo de modo próprio ou ver-se ouvido no contexto 

institucional. Esta dificuldade, advinda da própria organização da instituição e reflexo da 

organização social mais ampla, mostra-se tanto na cultura institucional, na qual o 

sofrimento, bem como a insatisfação com a instituição, são compreendidos de modo 

pejorativo, aspecto que tem maior peso nas instituições de segurança pública, quanto no 

fato de o sofrimento pelas condições de trabalho ser tido como inconciliável com o papel de 

cuidador exercido pelo trabalhador, devendo ser silenciado, aspecto mais intenso em 

instituições de saúde e educação, por exemplo.  

Desta forma, questionar a origem do encaminhamento e seu direcionamento 

institucional, bem como os modos de constituição das queixas dos trabalhadores das 

instituições, implica lidar com percepções ambíguas do plantão psicológico, buscando 

construir caminhos de intervenção e circunscrevendo o espaço clínico na instituição.  

A compreensão clínica, nesta perspectiva, apresenta como foco os atores sociais 

(Lèvy, 2001), em que sujeitos e situações se constituem entrelaçados aos múltiplos aspectos 

da teia de relações cerzida na instituição. A cartografia permanece na implantação de 

modalidades de prática, como o plantão psicológico, e durante todo o trabalho, 
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acompanhando as transformações e transições nas teias de relações formadas na instituição 

e reconfigurando e questionando o próprio trabalho clínico, de modo a manter a 

possibilidade de estranhamento de situações institucionalizadas e a capacidade de 

reinvenção da atitude clínica. Ela se apresenta, deste modo, na tessitura de modos de 

relação que vão possibilitando, ao mesmo tempo, conhecer os atores sociais em sua 

singularidade e em seu contexto de relações, expressar uma atitude e um âmbito de ação 

clínica na instituição e intervir no sentido de constituir um espaço de escuta.  

Esta tríplice cesura é apresentada em diversas situações nas quais as dificuldades e 

as experiências na instituição são abordadas pelos atores sociais. Nunes, (2006) menciona 

depoimentos de clínicos que atuam com o cotidiano institucional referindo situações nas 

quais as falas e atos que instituem os espaços e as relações nas instituições podem ser 

rompidos. Deste modo, alguns clínicos relatam a fala de funcionários de uma instituição 

para menores infratores, pedindo para que “não se importem com eles” já que a atenção 

deve ser voltada somente às crianças e adolescentes, que pode ser questionada nos 

momentos em que as experiências narradas do cotidiano desvelam a necessidade de atenção 

às questões destes atores sociais. Nesta perspectiva, o relato dos profissionais aborda o 

entrecruzamento entre a ação clínica e os espaços institucionais, que podem ser 

reconfigurados a partir da criação de novos espaços de relação. 

 
A gente atendia funcionários, mas precisava ficar reiterando... o tempo todo... o 

espaço deles como legítimo... porque... lá... tudo era voltado para os meninos... Então... teve 

uma vez que eu atendi um funcionário... e ele estava à vontade... e falando do trabalho 

dele... das questões que o incomodavam... e... de repente... apareceu um menino (...) o cara 

já ficou meio sem graça... como se só quando tivesse uma folga é que a gente poderia 

atendê-los! (...) Eu virei para o menino e questionei a atitude dele... e ele disse que tudo 

bem... que depois viria conversar comigo... (p.166). 

 
Braga, Morato, Araújo, Xavier & Valentim (2007), ao relatar a atuação clínica em 

um distrito policial, referem a discussão dos atores institucionais sobre a corrupção, o 

atendimento à população, situações de uso de drogas e miséria emergindo no espaço de 

escuta clínica aberto na instituição. Alguns relatos abordam a intervenção dos psicólogos 

junto a pessoas emocionalmente afetadas por situações de sofrimento e violência, em que 

estas podem ser ouvidas na integridade de sua experiência, e não apenas no distanciamento 
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do inquérito. Outros relatos abordam a própria narrativa dos policiais em seu cotidiano 

policial e sobre sua relação com a instituição, as situações enfrentadas e os outros atores 

sociais, nos quais a possibilidade de reflexão pode emergir: os policiais abordam a 

dificuldade de pensar nas situações passadas no contexto institucional, a dificuldade de 

estabelecer vínculos com a comunidade, a corrupção, os problemas em demonstrar os 

próprios afetos ou a possibilidade de proximidade na teia de relações na qual estão 

inseridos. Alguns relatos de experiência desta pesquisa podem ilustrar o modo pelo qual 

ocorre um imbricamento entre as experiências vividas por cada um e sua discussão na 

instituição.  

 
de um lado do balcão, o investigador e o delegado de plantão, de outro duas mulheres que 

pareciam falar e falar – o delegado super atencioso e acolhedor, o investigador parecia olhar um 
quadro, como sempre parece estar. O delegado disse a ela assim: ‘Isso é coisa de maluco, hein? É 
coisa para aqueles dois ali, ó (apontando para a gente). No que eu fui perguntar algo ao 
investigador, uma das moças saiu reclamando com o outro plantonista (...) teve uma grande 
conversa com elas sobre inclusive o motivo a que tinham vindo; foi uma história com uma vizinha 
que atormenta demais a vida da rua, e o mais curioso, essa pessoa que inferniza a comunidade é 
vizinha de muro do investigador, veja bem! A moça chegou a cutucá-lo algumas vezes na conversa 
(...) e a moça – depois de contar umas quatro vezes a mesma história – pôde dizer que ia embora 
aliviada agradecendo a “terapia”.   

O escrivão de plantão A. se aproximou e perguntou se éramos as psicólogas (...) enquanto a gente conversava, o 
delegado de plantão se aproxima e ‘brinca’: ‘Psicóloga, ajuda o A.!’. Eu perguntei para o escrivão A. se ele estava 
precisando de ajuda e ele responde que de ajuda não, mas que às vezes ele precisava ‘bater um papo’ para conseguir 
resolver ele mesmo alguns assuntos (...). Nessa hora o delegado volta e eu ‘brinco’: ‘Por que será que os outros pedem 
ajuda pela gente, não é, A.?’ O delegado ri, mas não diz nada. Gostei de ter conseguido falar isso, porque eu acho 
importante questionar com eles... 

Percebo que na televisão ligada dentro da sala, falava-se da manifestação dos 
estudantes e funcionários da USP (...). Surge-me, então, a vontade de entrar na sala 
para ver o que estava sendo veiculado pela mídia a respeito. Ao mesmo tempo (...) um 
investigador começa a falar alto “tinha mesmo é que dar borrachada nesses caras 
(...)” Engraçado o fato de eles estarem falando pejorativamente em relação aos 
estudantes da USP e isso não ter parecido, para mim, algo absurdo ou inesperado, sem 
mesmo que passasse pela minha cabeça que poderia ser uma fala proposital, com traços 
de brincadeira (...) Quando resolvo entrar, eles ‘tiram uma’ dando risada e dizendo 
“Sabia que vocês estavam ouvindo, estávamos só esperando vocês viram falar algo” 

 

No exemplo destas situações, o cotidiano desvela um contato diário com a violência 

que se dá tanto em sua faceta direta quanto pela via da instrumentalização de relações 

humanas então presentes, tanto em queixas da comunidade e processos em andamento na 

segurança pública quanto na própria ação policial de investigação e repressão ao crime. 

Deste modo, a violência se desvela tanto nos grupos sociais quanto na própria instituição, 

em que ela se presentifica por sua própria função coercitiva e avaliativa: avaliar, vigiar, 

punir, implica um distanciamento do outro enquanto humano, uma objetificação que 

acompanha a adoção de procedimentos de inquérito (Foucault, 2001). Além disso, ela se 

mostra como faceta da própria organização social, que em suas relações assimétricas, 

hierarquizadas, de exploração e dominação, favorecem o assujeitamento do outro (Chauí, 
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1993). Assim, a violência presente nas instituições muitas vezes se apresenta como reflexo 

da violência das relações sociais: 

Lembro-me bem desse caso e de um outro onde conversei também com um senhor, ambos pais da 

criança internada. Nos dois casos, fiquei bastante tocada pois as crianças internadas eram deficientes físicas e 

mentais e no segundo caso, a menina internada era assim pois sua mãe havia tentado um aborto com 

medicamento, o qual não havia dado certo e lá estava o resultado, na verdade, quem a acompanhava era seu 

padrasto. (...) Nesse dia, lembro-me que fiquei revoltada com os sistemas de saúde e de educação no país, 

pois estes pais, já de idade e um deles desempregado, carregavam seus filhos nos braços por não haver 

transporte adequado para eles e eles mal iam à escola, pois não havia uma escola adequada para eles, 

mesmo assim, eles iam falando com naturalidade sobre suas vidas, enquanto eu havia ficado impressionada. 

(Diário de Bordo, K. M., Hospital Universitário). 

Neste contexto, cabe refletir acerca dos meios de constituição das múltiplas 

violências e de seu significado, resgatando, com Arendt (1973) a proximidade 

fenomenológica entre violência e fortaleza, no sentido do exercício da força individual 

como modo de imposição de uma ação ao outro, em contraposição ao poder, enquanto 

abertura de possibilidades no mundo que, por isso mesmo, depende da ação coletiva e do 

diálogo entre homens para se concretizar. É em meio à convivência cotidiana com situações 

de coerção que pode ser compreendido o desprivilégio, entre muitos atores e trabalhadores 

destas instituições, da compreensão das possibilidades de transformação do todo social por 

meio do diálogo e da ação coletiva e, nesse sentido, a ação clínica volta-se ao 

estranhamento e distanciamento da experiência, de modo que esta possa ser apreendida, 

narrada e refletida.  

Arendt (2001) também aponta para a redução do espaço para a ação e a palavra 

humana na era moderna, levando a uma concepção do mundo em termos de produção e 

consumo, que se reflete na teia de relações humanas. Assim, em situações próprias da 

dinâmica de relações humanas nas instituições de assistência a direitos de cidadania, que 

lidam diretamente com múltiplas violências, tais como o encarceramento, a objetificação do 

outro no atendimento ao público, situações de risco e contato com a morte em atendimentos 

de saúde, ocorrências policiais, acidentes, crimes presentes no cotidiano dos bairros de 

baixa renda, ausência de meios de assistência em instituições de saúde e vários modos de 

contato de agentes da instituição entre si e com outros atores sociais, mostra-se a 

interposição do procedimento instrumental como maneira de objetificar a relação com o 

outro, desvelando modos de subjetivação no cotidiano social que restringem o espaço das 
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relações propriamente humanas. Arendt (2001) aborda as dificuldades presentes na 

ascensão do procedimento instrumental nos assuntos humanos, em que as significações e o 

sentido próprio de um evento ou organização social são negligenciados, favorecendo um 

distanciamento dos homens entre si. Para a autora, 

 
Num mundo utilitário, onde “tudo deve ter o seu uso, isto é, servir como instrumento 

para a obtenção de outra coisa, o próprio significado não pode parecer senão um fim, ‘um 

fim em si mesmo’ – e isto ou é uma tautologia aplicável a todos os fins ou uma proposição 

contraditória. Pois assim que é atingido, todo fim deixa de ser um fim e perde sua 

capacidade de orientar e justificar a escolha de meios, de organizá-los e produzi-los. Passa a 

ser um objeto entre objetos, ou seja, é acrescentado ao enorme arsenal de coisas dadas. (p. 

168).  

 
O utilitarismo presente na sociedade contemporânea, que opera um privilégio da 

serventia em relação à significância dos entes e eventos do mundo, se mostra muitas vezes, 

no cenário das instituições, como uma destituição das possibilidades de palavra e ação 

pelos próprios participantes do contexto social, co-geradora de situações de violência e 

exclusão. A dimensão instrumental presente nos procedimentos previstos e restritos nos 

quais devem se enquadrar todos os usuários e eventos muitas vezes impossibilita 

vislumbrar modos de ação conjunta frente às especificidades das situações presentes, 

podendo ainda naturalizar as ações sem uma reflexão mais ampla sobre elas. É nesse 

sentido que se podem compreender certos relatos em instituições de saúde, educação e 

segurança, nas quais os modos pré-formulados de lidar com as relações humanas em seu 

contexto são questionados, reinventando espaços narrativos.  

 

Quando o comandante pediu uma palestra sobre stress... e a gente aceitou... Na hora da 

palestra... ela abriu a experiência dela ter andado de viatura... Assim, abriu um espaço para que 

outras experiências pudessem ser discutidas... (Nunes, 2006, p. 136). 

O pedido inicial era dar uma supervisão para alguns funcionários para melhorar o atendimento 

dos adolescentes... Na verdade... o pedido é quilo que aproxima a instituição da gente... porque esse 

foi o pedido... mas não foi isso que a gente fez... A gente fez uma proposta de supervisão... mas não 

voltada para esse fim... Era para lidar com as relações humanas lá dentro... de modo geral (Nunes, 

2006, p. 187). 
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Duas enfermeiras estavam lá (...) uma delas era 
conhecida nossa, a A. C., a outra não nos conhecia.  A 
nova, que se chama M., (...) começou a contar de co mo já 
tinha passado por lugares bem piores que a UTI, que  ali 
era muito bom e que em outros hospitais tinha passa do por 
situações muito difíceis. As enfermeiras têm um pap el 
muito difícil dentro do hospital: é como se o tempo  todo 
elas estivessem expostas a tudo, é sempre a cara de las que 
está para bater. Pensei nisso pelo que ela estava d izendo: 
se não tem material, equipamentos, médicos, os paci entes e 
os familiares não querem saber, eles querem ser ate ndidos 
em suas necessidades, e quem fica nessa linha de fr entes 
respondendo à todas esses chamados são elas. Ao mes mo 
tempo em que têm que cuidar dos pacientes, orientar  e 
acalmar familiares. Senti que ela se aproveitou mui to bem 
da abertura que demos para ela naquele momento (... ) 
(Diário de Bordo, A.C. H., 09/2008, Hospital 
Universitário). 

  
É na perspectiva do resgate e da criação de espaços nos quais a significação do 

mundo pode ser contemplada que se opera a démarche clínica (Lèvy, 2001). O olhar e a 

atitude clínica, por meio dos quais ocorre a ação nas instituições, volta-se à investigação, 

em seu sentido mais originário de percorrer os vestígios, cerzindo os eventos, discursos, 

relações e situações que se mostram na instituição pela busca de interpretações e 

significações possíveis no percurso espaço-temporal e simbólico trilhado nestes espaços 

sociais. O entrelaçamento de ação e investigação clínica nos relatos de experiência sobre o 

trabalho nas instituições apresenta, deste modo, a característica de uma ação con-struída - 

instruída e criada a partir dos acordos humanos no contexto de um pensamento no plural.  

Neste sentido, a ambivalência própria dos sujeitos que se constituem no cotidiano 

social, num hibridismo entre singularidade e alteridade, mostra-se presente na constituição 

das relações entre sujeitos sociais e plantão psicológico, num movimento de inserção e 

reconfiguração da teia de relações significativas presente para cada sujeito, no contato com 

o outro. Na atenção para esta mestiçagem, o plantão psicológico, enquanto investigação 

interventiva, se constrói pela afetabilidade às significações presentes, constituintes de 

conhecimento e ação na esfera clínica e na condicionalidade das relações humanas. 

Merleau-Ponty (1974) aponta para este aspecto de mútua permeabilidade das relações entre 

homens, a partir do qual se constituem as significações que orientam a ação e a reflexão 

humana. Segundo o autor, 
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Os olhares que eu passeava sobre o mundo, como o cego tateia os objetos com seu 

bastão, alguém os apreendeu pela outra ponta, e os volta contra mim para me tocar por 

minha vez. Não me contento mais em sentir: sinto que me sentem, e que me sentem quando 

estou sentindo, e sentindo esse fato mesmo que me sentem... Não é preciso dizer que habito 

a partir de então um outro corpo: isso só faria um segundo eu-mesmo, segundo domicílio 

para mim. Mas há um eu que é outro, que está instalado alhures e me destitui de minha 

posição central, embora, de toda evidência, só possa tirar de sua filiação sua qualidade de 

mim (p. 141). 

 
Ao mesmo tempo, na diversidade de situações acolhidas, tanto de trabalhadores das 

instituições – profissionais e estagiários de saúde e educação, policiais, agentes de 

segurança, agentes comunitários, advogados e estagiários de direito, etc. – quanto da 

população, percebe-se a apropriação de um espaço de fala e escuta acerca da experiência. Se 

em muitas situações os pedidos ao psicólogo são realizados num misto de cuidado, 

avaliação, vigilância e agressividade, reflete-se neste modo de manifestação o próprio 

hibridismo entre sujeitos e contexto social, de modo coerente às contradições vividas pelas 

instituições e comunidades. Neste contexto, a expressão das dificuldades na instituição pode 

também mostrar-se ocasião para o questionamento e olhar para um cotidiano 

frequentemente opressor e favorecedor do sofrimento. Neste sentido, investigação e 

intervenção se imbricam profundamente, pois o próprio investigar significa a abertura de 

um espaço para a reflexão e manifestação de percepções, representações e experiências, na 

busca de modos de julgamento, significação e discernimento das situações vividas que 

permitam a construção de sentido.  

Por outro lado, esta abertura possibilita gradativamente a tessitura de um espaço para 

a escuta clínica, em que o questionar não se volta apenas para o cotidiano institucional, mas 

para a amplitude da experiência de vida num cotidiano inóspito, multiplamente 

condicionado por fatores institucionais, sociais, políticos, culturais, afetivos, etc. Neste 

sentido, expressam-se não apenas as vicissitudes da instituição ou do cotidiano da violência, 

mas os próprios modos de ser do homem na contemporaneidade, cuja organização social 

que cada vez mais restringe o espaço para a palavra e favorece modos de subjetivação 

engendrados na vivência imediata e racionalizada.  
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A Atenção Psicológica mostrou-se, deste modo, uma modalidade clínica 

intermediária entre a simples abertura investigativa e a intervenção institucional estruturada. 

Pela consideração dos sujeitos na amplitude de suas relações sociais (Lèvy, 2001) e pela 

abertura investigativa para conhecer e compreender o fenômeno em seu apresentar-se, 

constituiu-se um espaço de escuta clínica cuja pertinência se apresenta pelo entrelaçamento 

entre investigação e intervenção, permitindo a flexibilização em relação a posturas rígidas 

dentro do fazer psicológico que, simultaneamente, orienta a práxis no sentido propriamente 

clínico, de atenção e cuidado. Neste sentido, pode-se relacionar o significado de atenção 

enquanto permanência junto ao desvelar dos fenômenos em atitude de solicitude àqueles 

que nos vêm ao encontro à análise etimológica realizada por Almeida (2005) sobre o termo 

clínica. Segundo o autor, 

 
O termo ‘clínica’ provém da palavra grega kliné, que se traduz por divã, o que remete 

a que clínica significa debruçar-se sobre alguém que jaz numa cama. Debruçar-se para 

poder apreender e escutar aquele que carece de assistência para ser socorrido em seu mal; 

nesse sentido, a clínica é uma modalidade da solicitude, que tem como fundamento 

primeiro a escuta. (Almeida, 2005, p.174) 

 
A prática clínica se constituiu pela atenção, que implica uma disposição, um certo 

modo de estar e, portanto, uma atitude, expressa nos gestos e modos pelos quais se é 

afetado pelo mundo (olhar, ouvir, sentir), bem como pela orientação com que se dirige ao 

outro (alertar, cuidado, dedicação, inclinar-se). Enquanto “modalidade da solicitude”, a 

práxis clínica implicada no plantão psicológico apresentou-se no duplo imbricamento entre 

afetabilidade e atitude, tendo como norteador o cuidado ao sujeito social, ou seja, a abertura 

para a escuta dos sujeitos em sua consideração múltipla e ampla no tecido social. O contato 

cotidiano com este espaço, a ação clínica não pretende uma finalidade pré-definida 

externamente, mas abre a possibilidade para emergirem situações nas quais a reflexão e o 

diálogo podem acontecer. Deste modo, a atenção articula-se especialmente às questões do 

sentido, em que o caráter propriamente humano das experiências pode alçar legitimidade 

pública, ao mesmo tempo em que traz à tona as dificuldades de constituição do diálogo na 

própria instituição: a possibilidade de um espaço para narrar que acontece no próprio seio 

do contexto social e que pode ser configurado de diversas maneiras a partir da iniciativa 
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dos sujeitos sociais implica necessariamente um voltar-se para as relações humanas 

presentes no cotidiano institucional.  

 

A ação clínica no contexto social e sua relação com a política 

 
A concepção da psicologia como um meio direto de ação política pode confundir 

esferas diferentes de ação humana, atravessando de modo autoritário o espaço de ação dos 

atores sociais, e deve ser problematizada enquanto questão sócio-política na compreensão e 

na prática humanas. Em contrapartida, a concepção da intervenção psicológica dissociada 

de uma ação, uma inclinação e um movimento político, individualizando experiências 

humanas forjadas no tecido social, também se mostra redutora das possibilidades de 

compreensão, reflexão e ação sobre a realidade social e subjetiva. 

Assim, ao refletir sobre a atuação clínica em sua relação com a política, é preciso 

considerar que o espaço clínico tem como pressuposto a escuta e o diálogo sobre os temas 

que afligem quem o procura, mas não tem um fim pré-determinado no contexto social, 

institucional ou comunitário no qual atua. Ele abre a possibilidade de atenção e cuidado aos 

sujeitos em seus territórios de atuação e trabalho, criando vias de reflexão e questionamento 

utilizadas por cada sujeito à sua maneira. Deste modo, ele se relaciona à promoção de saúde 

e bem-estar individual e coletivo pelo favorecimento do cuidado de si e da reflexão sobre si 

e sobre o mundo. 

Articulando a afetabilidade humana e o dizer como interfaces da tessitura de si 

mesmo, podemos compreender a autonomia em sua dimensão de cidadania como modo de 

subjetivação que se configura por um movimento de autoria dos próprios referenciais. 

Deste modo, a possibilidade de ouvir e ser ouvido, de compartilhar e de construir 

compreensões de si e do mundo que possam ser aferidas coletivamente, relacionando 

autonomia e compartilhamento com outros, remete-se à esfera da ética, como 

reconhecimento e constituição de modos de habitar o mundo, bem como à esfera da 

política, enquanto dimensão de construção e transformação coletiva do mundo. Estas duas 

dimensões relacionam-se também à ação clínica, referindo-se ao resgate da dignidade, 

compreendida como condição e possibilidade de ter a própria percepção e a própria fala 

legitimadas em um espaço de pertença (Braga, 2005). 
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Na abertura de uma ação e de um espaço de escuta e cuidado que ocorre no próprio 

cotidiano social, engendra-se uma ampliação da clínica, voltada à compreensão e 

intervenção junto ao sujeito social de modo multidimensionado: sujeito e contexto são 

igualmente focos de uma intervenção pautada na escuta e no questionamento, mas cujo 

direcionamento é forjado pelos próprios sujeitos sociais. No contexto da configuração de 

espaços de narrativa da experiência junto no cenário social, a ação clínica pode se articular 

à possibilidade de constituição e exercício de espaços nos quais a cidadania pode ser 

fomentada. O trabalho clínico se conjuga, então, ao acompanhamento do cotidiano social e, 

por meio da intervenção nas situações emergentes, distingue-se de um trabalho pré-

estruturado e definido no qual, mesmo visando uma transformação do contexto em que 

atua, o espaço para a palavra dos próprios atores no direcionamento de suas relações e 

ações pode não ser privilegiado. 

Nesta perspectiva, a articulação entre intervenção e investigação permite o 

reconhecimento das opiniões e saberes dos atores sociais em sua própria construção dos 

territórios em que habitam. A dignidade, enquanto aspecto da construção de uma realidade 

coletiva, é possibilitadora da cidadania, compreendida como condição de ter sua fala, seus 

atos e sua construção de significados legitimada no espaço público. A cidadania é condição, 

portanto, diretamente relacionada à autonomia, à possibilidade de gerir a própria vida e 

aferir as próprias significações ao vivido, compartilhando-as. Diante daquilo que é visto e 

escutado com outros, até mesmo 

 
as maiores forças da vida íntima – as paixões do coração, os pensamentos da mente, os 

deleites dos sentidos – vivem uma espécie de existência incerta e obscura até que sejam 

transformadas de modo “a se tornarem adequadas à aparição pública (Arendt, 2001, p.59,60). 

 
O espaço clínico, ao tratar de temas no âmbito privado no contexto social, legitima 

publicamente uma localização para a privatividade que é condição para a esfera pública e 

que passa a se dar além de uma compreensão do cotidiano a partir da esfera do labor. Por 

outro lado, o espaço clínico configurado no contexto social frequentemente transcende a 

privatividade, talvez exatamente por assegurá-la, pela possibilidade de espaço para as 

manifestações dos atores sociais, que pode trazer à tona dificuldades e sofrimentos que 

dizem respeito à experiência pública, inclusive aqueles que, por inúmeras razões, foram 

deslegitimados e relegados ao âmbito privado. É possível, nesse contexto, um resgate dos 
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espaços de discussão públicos. Algumas situações no âmbito da Atenção Psicológica em 

instituições podem atestar estas considerações, e nesse sentido destacarei três, que se 

referem a diferentes interfaces deste entrecruzamento. 

A primeira é relatada em pesquisa realizada por Oliveira (2005) e se refere a um 

Plantão Psicológico realizado em batalhão da Polícia Militar. Um policial deste batalhão, 

entrevistado por Oliveira e que nunca havia procurado o serviço de plantão psicológico 

com uma finalidade específica, mas que conversava com os clínicos, individualmente ou 

em conjunto com outros policiais, sobre situações corriqueiras da instituição, relata as 

transformações que este serviço realizou em sua vida, pelo fato de lhe relembrar e resgatar 

a possibilidade de diálogo. Deste modo,  

 
Teve muitos momentos em que a gente conversou... Eu acho que serviu para abrir a 

mente da gente... se inteirar de muitas coisas que às vezes a gente acha que é errado... Mas 

ver pelo outro lado... que não é desse jeito... pode se consertar os erros... os problemas que 

acontecem aqui... Por exemplo... problemas internos que acontecem entre comandantes e 

comandados (...) se um dia eu pensei que isso era perda de tempo... hoje vejo que não é... às 

vezes, alguém pode olhar e pensar “Eles estão aí parados... Será que resolve mesmo... 

conversando?”... E eu digo: “Eu dou garantia que resolve!”. A gente conversando... abrindo 

o jogo... abre a mente da gente... a gente pensa mais... (...) conversa... tudo tem um porquê: 

“por que você acha assim? Por que você acha aquilo?” É sinal que prestam atenção na 

gente... (p. 96,98). 

 
A segunda, publicada em Nunes (2006), se refere ao relato de psicólogos acerca de 

atendimentos que se configuraram como grupo e possibilitaram a discussão de questões 

institucionais. Em vários dos relatos, o espaço clínico abre a possibilidade de discussão 

coletiva sobre eventos da instituição. Assim, ocorrem situações nas quais o contato com a 

morte em uma ocorrência policial, as dificuldades de um educador em lidar com uma 

situação de desamparo de uma criança em um projeto de educação pelo esporte ou o 

contato cotidiano com os problemas institucionais são trazidos ao clínico por um ou vários 

atores sociais. Tais temas podem ser discutidos e narrados a partir de uma atitude de 

configuração do espaço pelos próprios atores sociais, que se distancia de uma 

instrumentalização normativa. 
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Depois de um espancamento, por exemplo (...) eles vêm em massa... E aí... rola uma discussão 

em grupo (...). Posso discutir um tema específico num grupo... que surge e acaba gerando uma 

discussão.  (p. 205). 

Na polícia militar... foi se possibilitando chegar a coisas mais gerais... como a morte... a 

hierarquia... o machismo... o herói. (...) Foram sendo possibilitados espaços... ali... para essas coisas 

poderem ser ditas... E isso veio de lá... deles mesmos... não foi a gente que propôs esses assuntos... 

Era uma possibilidade de as pessoas poderem se situar... questionarem (p.188). 

 
A terceira situação encontra-se em Aun (2005), e se refere ao recurso ao espaço 

clínico pelos atores sociais de uma instituição para menores infratores, perante uma 

situação mobilizadora na instituição, através da qual os próprios modos de organização 

tradicional e rígida da instituição puderam ser questionados. 

 
Uma agente de educação telefonou e recebemos a notícia da morte de um agente de 

proteção... foi assassinado com um tiro no meio da testa... esta é uma marca de queima de arquivo. 

Não se sabe se teve alguma ligação com a FEBEM, mas... tem como não pensar nisso? Meninos e 

funcionários diziam que ele tinha um bom relacionamento com os meninos... Tinha? Com todos??? 

... Não dá para saber!!! É muita violência... dentro e fora... Eu, minha coordenadora e os plantonistas 

dos funcionários fomos para a unidade... era um plantão “extra”. Estava preocupada com a reação 

dos meninos, já que estaríamos fazendo “regalias aos funcionários”... mas qual foi a minha 

surpresa?! ...  Chegando lá, alguns se aproximaram e diziam: “Estão aqui por causa da morte do Sr. 

K, né?!... Fala lá, com os funcionários, senhora, eles estão precisando mais do que a gente”. (p. 85). 

 
Nestas experiências, o atendimento psicológico se afigura como um resgate e 

interpretação dos fatos na história pessoal e coletiva, bem como um exercício de 

desvelamento e articulação dos afetos a eles relacionados, de modo que uma perspectiva do 

real se faça clara e presente, possibilitando a ação, ainda que ela não ocorra. Nesse sentido, 

a própria presença deste espaço possui um campo em comum com a presença das 

universidades e o exemplo de Sócrates (Arendt, 1972) para legitimar seu axioma filosófico: 

não fazem parte diretamente da ação política, mas podem se fazer ação ou possibilitar a 

ação na medida em que resgatam e zelam por espaços de pensamento, reflexão, testemunho 

e experiência sem os quais o âmbito político e a esfera dos negócios humanos perdem em 

grande medida o sentido de sua existência, enquanto um “agir conjuntamente e aparecer em 

público, de nos inserir no mundo pela palavra e pelas ações, adquirindo e sustentando assim 

nossa identidade pessoal e iniciando algo inteiramente novo” (p. 325). 
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Nesta perspectiva, a atividade clínica nos contextos sociais pode guardar relação 

tanto com a tarefa educativa de garantia de condições de exercício do mundo quanto com a 

tarefa de poetas e historiadores de articulação dos afetos humanos à alteridade do mundo 

compartilhado. Segundo Arendt (1972), a atividade dos “contadores de histórias” teria a 

função de possibilitar uma compreensão do real que embasaria a faculdade de julgar e 

interpretar o mundo, e que, justamente por esse fato, necessitaria de uma dimensão própria 

de preservação, diferente da dimensão política, porém a ela articulada.   

 
Podemos ver na função política do poeta, com Aristóteles, a operação de uma catarse, uma 

purificação ou purgação de todas as emoções que pudessem impedir os homens de agirem. A função 

política do contador de estórias – historiador ou novelista – é ensinar a aceitação das coisas tais como 

são. Dessa aceitação, que também poderia ser chamada veracidade, surge a faculdade do julgamento 

que, novamente com as palavras de Isak Denisem, ‘no fim teremos o privilégio de apreciar e 

reapreciar. E é isso que se nomeia Dia do Juízo.’ (...) Não há dúvida que todas essas funções de 

relevância política são desempenhadas de fora do âmbito político. Elas requerem descompromisso e 

imparcialidade, isenção do interesse pessoal no pensamento e no julgamento. (p.323. 324). 

 
Pode-se compreender, desta maneira, a ação clínica nos contextos institucionais e 

comunitários enquanto questionamento de histórias e trajetórias de vida, das possibilidades 

de ação e reflexão sobre o mundo, do contexto no qual ocorrem as relações entre homens. 

Neste sentido, a ação clínica possui implicações em relação à constituição da capacidade e 

da habilidade de julgamento do mundo. Abre-se um espaço para a discussão com outros em 

contextos frequentemente atomizados e individualizados, nos quais é dificultado o diálogo 

e a possibilidade de discussão sobre os modos de organização do trabalho, das relações 

entre atores sociais, da circulação no espaço e dos modos de habitar o mundo (Heidegger, 

2001) então construídos.  

A possibilidade de reinventar concepções e olhares sobre o cotidiano pode ser 

considerada como articulada à própria capacidade de julgamento e compreensão de si 

mesmo e do mundo, bem como de diálogo com outros, condições importantes para articular 

e ocupar o espaço público: o espaço público ó pode existir se o bem-estar daqueles que dele 

participam, sua capacidade de julgamento e diálogo estão preservadas. Neste contexto, há 

dois aspectos a serem considerados. Em primeiro lugar, a possibilidade de trabalho com 

dimensões caras ao estabelecimento da política não significa que a ação clínica seja o meio 



 432 

por excelência para garantir o espaço público. Ao contrário, a atuação clínica se apresenta 

exatamente em contextos nos quais outras possibilidades de construção do diálogo já estão 

enfraquecidas ou foram destruídas. Nesta direção, cabe ressaltar a multiplicação de pedidos 

de auxílio psicológico advindos de instituições e comunidades voltadas aos direitos de 

cidadania, ocasionados pela percepção do sofrimento vivido pelos atores sociais na 

execução de trabalhos imersos na ambigüidade, na precariedade, na violência e nas 

vicissitudes dos conflitos sociais. 

Em segundo lugar, a ação clínica não constrói a política, seu espaço é mais restrito, 

porém possui importância política: ela pode auxiliar na preservação da possibilidade de 

reflexão e diálogo nos contextos em que atua e no questionamento da naturalização de 

situações socialmente forjadas, favorecendo modos de os indivíduos se organizarem, 

dialogarem e atentarem para a possibilidade de ação coletiva no contexto em que vivem. O 

espaço clínico se configura como uma atenção privada possibilitada em um espaço público 

e cujos temas poder abordar o interesse público. Por um lado, ele mantém uma faceta de 

ação e aparição pública, na medida em que pode ser utilizado por todos os atores sociais 

(inclusive abordando questões de interesse público e interfaces entre as questões públicas e 

sua vivência subjetiva), e na medida em que sua própria inserção e direcionamento na 

instituição são discutidos e avaliados junto a todos. Por outro lado, ele opera também 

privadamente, na medida em que cada usuário pode procurar o espaço individualmente e 

abordar questões privadas. Assim, o espaço clínico tomado em si mesmo não conquista 

direitos ou modifica as condições de vida, o que seria a tarefa política dos próprios atores, 

mas questiona e reflete junto a eles sobre estas mesmas condições e direitos. 

Neste sentido, pode-se pensar o espaço clínico nas instituições, comunidades e 

contextos sociais enquanto uma dimensão pré-política de atuação, já que para que o espaço 

público possa existir, é preciso um espaço para o cuidado com a significância do mundo, 

para a reflexão e para o respeito e a preservação da dignidade, isto é, do acesso à palavra. 

Por outro lado, a ação clínica, enquanto atenção a uma demanda institucional, possui a 

dimensão política de expressar publicamente a crise institucional e a inserção da 

intervenção clínica discutida junto aos atores se coloca como um resgate da dimensão 

política das comunidades humanas, na medida em que é a abertura de um espaço público 

que se faz publicamente e convocando a participação de todos na ação local. 
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Cabe ressaltar, portanto, as implicações da ação clínica articuladas à dimensão 

pública no sentido mais amplo, na qual esta não possui instrumentos capazes de atuar em 

dimensões amplas. Em outras palavras, ela não atua pelo estabelecimento direto de direitos 

e ações no exercício da cidadania, mas por um viés de abertura de espaços políticos que não 

se dá no momento de um atendimento individual no contexto público da instituição, mas 

que funciona mais numa perspectiva pré-política de um reconhecimento dos próprios afetos 

e percepções e possibilidades de reflexão, cada vez mais desvalorizados e ignorados pela 

cultura tecnicista, do que na abertura de uma esfera pública. Este reconhecimento se dá nos 

momentos de discussão coletiva na instituição que se configuram na presença dos clínicos, 

que se apresentam como cartógrafos-plantonistas, nos quais os temas são discutidos de uma 

forma “geral”. Esses momentos constituem uma atuação e intervenção clínica que muitas 

vezes ocorre apenas pela presença dos psicólogos e que podem não configurar um 

atendimento tradicional, no sentido de uma atenção específica a um sofrimento privado, 

mas que possibilitam a discussão e, talvez, a reflexão sobre a instituição enquanto universo 

coletivo. 

Um outro aspecto a ressaltar se refere ao espaço de supervisão do trabalho 

psicológico e clínico no contexto social, no qual a discussão acerca das questões, ideias e 

compreensões sobre as quais se pautam o trabalho voltam a ação clínica para a formação de 

multiplicadores sociais de mudanças. Estas discussões ocorrem tanto no sentido de clarear 

as bases nas quais as práticas se constituem quanto no sentido de resgatar o espaço de 

discussão como espaço de tessitura de uma significância comum e uma interpretação 

coletiva do real.    

Por meio da reflexão sobre as práticas em espaços de supervisão nos quais a fala de 

todos ganha o status de sua própria experiência nos contextos comunitários, podem-se 

construir abordagens psicológicas que se contrapõem à mera busca de adequação social e 

que sejam calcadas nas experiências humanas concretas dos atores sociais. Neste sentido, o 

diálogo em supervisão permite a reflexão e constituição de referências para uma 

intervenção clínica contextualizada e pode atuar não apenas no sentido da compreensão da 

teia de relações humanas na qual a ação se dá, mas também na construção de modos de 

interpor-se frente às situações que ocorrem no cotidiano da prática em instituições, já que a 

tessitura do trabalho clínico se dá na própria práxis, de acordo com o que se apresenta nos 
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cenários sociais. Em meio às reflexões e interfaces entre os modos de subjetivação e 

socialização presentes no trabalho clínico, o espaço de supervisão abre ainda uma outra 

articulação com a política, ao discutir e problematizar o direcionamento e o sentido do 

trabalho no contexto social e político, resgatando os embates epistemológicos e uma 

necessária crítica da ciência. 

Nesta perspectiva, é necessário discutir, por fim, a própria dimensão política da 

pesquisa em ciências humanas, em sua perspectiva clínica. A relação entre pensar e 

pesquisa se faz também presente numa discussão coletiva, já que compreende a veracização 

dos depoimentos e dados da pesquisa a partir da devolução e construção coletiva com os 

participantes, numa produção dialógica que considera também a pesquisa numa perspectiva 

clínica. Permite assim a possibilidade de uma construção de conhecimento que não se 

centralize na figura do especialista, mas que afirma a legitimidade do saber construído 

coletivamente, reconhecendo e dignificando os olhares dos narradores.  

Para Arendt (2001), diferentemente do labor e do trabalho, os frutos da ação e do 

discurso não possuem tangibilidade e por isso sua realidade depende da pluralidade 

humana, da presença de outros que testemunhem, formando a teia de relações e negócios 

humanos. Arendt destaca a atividade de pensar como a única que não precisa manifestar-se 

no mundo para ser real. Assim, a ação na relação entre homens, o discurso construído no 

diálogo e o pensamento, enquanto diálogo de mim para comigo mesmo, são dimensões 

próximas da experiência que necessitam de seu exercício para serem preservadas, apenas 

possível se espaços humanos específicos se dirigem para seu cuidado. Estas atividades não 

“produzem” por si, e para se tornarem coisas mundanas precisam primeiramente ser vistas, 

lembradas e tornadas objetos, “coisificados” em obras de arte, documentos, monumentos. O 

mundo factual dos negócios humanos depende do testemunho, da lembrança e da 

transformação das ações em algo tangível. Assim, tanto o espaço clínico concretamente 

constituído no campo quanto os relatos de pesquisa enquanto materialização das 

experiências e da atividade de pensar, permitem resguardar a teia de relações humanas, 

“coisificando” as experiências em uma escrita tangível e comunicável e que é uma forma 

moderna de constituição do mundo – nossos paradigmas, nossas referências e nossas 

crenças. Arendt (2001) atribui uma dimensão política à ciência moderna, enquanto meio de 

desencadear novos processos e transformar o mundo e nossas relações no mundo. No 
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entanto, a ciência se constitui também cada vez mais em termos de produção, 

assemelhando-se à atividade do labor. Nesse sentido, a legitimação de um espaço na ciência 

para o desenvolvimento coletivo da atividade de pensar – tanto no campo quanto na 

narrativa das experiências – permite preservar a constituição coletiva da verdade enquanto 

significação do mundo, fazendo face à moderna compreensão da atividade de pensar 

enquanto mera produção de informações e instrumentos de inovação tecnológica, 

legitimada e constituída socialmente, com consequências políticas, sociais e práticas. 

A questão do exemplo na política, do papel político da universidade enquanto fora 

da esfera de poder e do papel de poetas e contadores de histórias no desvelamento de 

sentimentos e fatos como possibilitadores da ação e criação de eventos novos abordada por 

Arendt (1972) pode se relacionar com essa questão. Em relação à universidade, Arendt 

(1972) ressalta o fato de sua constituição relacionar-se à necessidade de um outro âmbito de 

cuidado pela verdade fora do campo político, para a educação dos futuros cidadãos e a 

preservação da história e dos fatos enquanto teia de sentido que subjaz às relações 

humanas, como também é o caso, em outro campo, do poder judiciário no estado moderno. 

Segundo Arendt, (1972) 

 
Na medida em que a Academia recordar suas origens antigas, ela deverá saber que foi 

fundada pelo oponente da polis mais decidido e influente. (...) Tornou-se verdadeiro, porém, aquilo 

que Platão jamais sonhou: o domínio político reconheceu necessitar de uma outra instituição exterior 

à luta pelo poder, além da imparcialidade requerida pela aplicação da justiça (...) essas instituições 

como outros refúgios da verdade, permaneceram expostas a todos os perigos provenientes do poderio 

político e social. Todavia, as probabilidades de que a verdade prevaleça em público são, 

naturalmente, aumentadas em grande escala pela mera existência de tais lugares e pela organização 

de estudiosos independentes, supostamente desinteressados, a eles associados.  (p. 321) 

  
Questões relacionadas ao atual cenário de desamparo social e às crescentes 

dificuldades de muitas instituições voltadas aos direitos de cidadania em contribuir no seu 

âmbito de ação à promoção de bem-estar estão cotidianamente presentes em qualquer ação 

clínica no contexto social. Compreendê-las a partir das narrativas e entrecruzamentos de 

experiências que se constituem no espaço clínico significa lapidar um olhar para a 

subjetidade dos atores sociais que considera suas inter-relações com outros e com situações 

sociais concretas e complexas. Em sua interface com a política, a atuação clínica implica 
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tanto o cuidado com os discursos e atos manifestados pelos sujeitos sociais quanto a 

atenção à própria interpretação e investigação sobre a práxis clínica neste contexto, que 

pode se reconfigurar conforme novas situações emergentes. Em atenção às possibilidades 

de recriação dos atores sociais e aos problemas enfrentados no cenário social 

contemporâneo, constitui-se um olhar voltado às trajetórias existenciais e às expressões da 

subjetidade e desvinculado de interpretações estruturais da personalidade humana, como 

modo pertinente de intervenção no contexto social atual.  
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Retomando Supervisão de Supervisão: dimensões de uma grande angular 

 

 

A supervisão de supervisão se apresentou como importante espaço de reflexão, 

investigação e compreensão das modalidades de prática psicológica nos diferentes 

contextos em que foram desenvolvidas. A ação psicológica ocorre sempre imersa em um 

cenário social: as relações clínicas se estabelecem no interior de uma cultura, de um 

universo de diálogos, valores sociais, antecedentes históricos, alianças, tensões e conflitos 

presentes nas experiências dos clínicos, usuários atendidos e outros personagens que 

povoam suas experiências.  

Nesta impregnação da ação clínica na realidade em que atua, há uma tensão entre 

mediado e imediato: no momento em que ocorre, a ação imediata pode ter a reflexão como 

pano de fundo, mas não a tem como eixo principal, já que se direciona aos elementos do 

mundo; no momento reflexivo, a ação é objeto de mediação pela palavra, se apresentando 

no jogo interpretativo e imagético com a experiência. Dessa maneira, a ação clínica é 

colorida pelo sentido na medida em que pode ser ponderada: as dimensões e implicações 

expressas permitem elucidar significados em vias de construção. A impossibilidade de um 

espaço para a elaboração contínua de sentido para a práxis clínica, por exemplo, quando é 

considerada como procedimento exclusivamente técnico ou quando ocorre na aceleração da 

lógica produtiva, pode levar à simples repetição irrefletida de ações que muitas vezes não 

são pertinentes ao contexto, descolando a práxis dos cenários em que ocorre. 

No intuito de que as práticas desenvolvidas nas instituições e comunidades não se 

tornassem também uma repetição, correndo o risco de engessarem-se, os momentos de 

reflexão e retomada nas supervisões de supervisão possibilitaram vislumbrar outras 

demandas, especificidades e impedimentos das instituições. O espaço reflexivo tem o 

atributo de criar um movimento de distanciamento a partir do qual as múltiplas dimensões 

que compõem a experiência podem ser iluminadas em sua designação pela palavra. Assim, 

a supervisão de supervisão atua da mesma maneira e com sentido semelhante ao que Santos 

denominou “comunidades interpretativas”: ela é composta de um grupo de atores sociais 

num exercício de reflexão sobre uma faceta do real – neste caso, a experiência clínica na 

práxis psicológica em contextos institucionais e comunitários.  
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Nas comunidades interpretativas, Santos propõe que pesquisadores e participantes 

de pesquisa em ciências humanas atuem em conjunto na interpretação da realidade 

investigada. Em supervisão de supervisão, embora não participem todos os atores sociais 

presentes nas práticas clínicas nas instituições e comunidades, se mantém o mesmo 

entrelaçamento entre a investigação, a reflexão e o real: os supervisores são, a um só tempo, 

participantes de uma realidade em que atuam e participantes da investigação sobre ela, 

atando o exercício investigativo à própria prática; o diálogo coletivo é percebido como eixo 

fundamental para que as interpretações sobre a realidade da ação clínica nos diferentes 

contextos abordados sejam elaboradas, explicitadas e legitimadas e, dessa maneira, 

“sujeito” e “objeto” de pesquisa são entendidos como profundamente imbricados – a 

investigação cartográfica do real é também a instituição de ações sobre ele, sejam elas de 

caráter pedagógico, clínico, interno ou externo ao espaço de supervisão de supervisão.  

A supervisão de supervisão possibilita então simultaneamente acompanhar, 

questionar e reinventar os percursos da prática. Nesse sentido, ela é uma cartografia dos 

próprios agentes de uma intervenção buscando reconhecer os atravessamentos 

institucionais no trabalho e abrindo vias de passagem nas diferentes searas que compõem a 

práxis psicológica nos contextos universitários: a pesquisa, o ensino e a extensão 

universitária. Nesta medida, podemos identificar cinco dimensões presentes em supervisão 

de supervisão: investigativo cartográfica, prático-teórica, clínica, pedagógica e ético-

política. Tais dimensões se entrelaçam e muitas vezes emergem de maneira conjunta nas 

discussões levantadas em supervisão de supervisão.  

Assim, narrativas relacionadas à aprendizagem de alunos de graduação e psicólogos 

ou narrativas referentes à investigação cartográfica levam à discussão teórica, relatos sobre 

a ação clínica conduzem a discussões sobre a aprendizagem e o debate sobre a inserção de 

um projeto no contexto mais amplo do atendimento público levanta questões sobre a ação 

clínica ou sobre compreensões teóricas. Nesta perspectiva, a supervisão de supervisão pode 

ser designada pela imagem de uma grande angular: numa primeira esfera, os diferentes 

modos pelos quais o mundo se descortina ao olhar de cada um podem ser conjugados na 

formação de uma única imagem, que não reproduz perfeitamente o real, mas justapõe 

camadas rearranjáveis, formando contornos possíveis para a experiência; numa segunda 

esfera, os olhares de cada um também se compõem das múltiplas dimensões da práxis nos 
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contextos em que ocorreu – são trazidas à tona questões investigativo-cartográficas, 

clínicas, pedagógicas, prático teóricas, ético-políticas. É possível, nesta perspectiva, clarear 

as dimensões emergentes no diálogo comum, buscando suas especificidades para melhor 

compreender o modo como ocorre esta dinâmica dos sentidos.  

   

 

Dimensão investigativo-cartográfica:  

 

A pesquisa da prática clínica é a própria investigação de denotações possíveis para 

os testemunhos da experiência. Por meio das ressignificações e reorientações da palavra em 

supervisão de supervisão, se desvelam novas possibilidades de ação cuidadora em 

supervisão, novas perspectivas para compreender a inserção das práticas nos contextos 

institucionais e novos modos de situar a própria ação da equipe e do laboratório 

universitário enquanto instituição, bem como as relações que este estabelece com seus 

atores internos e externos. Assim, novos olhares sobre o cenário de atuação se fazem 

presentes, através do resgate coletivo da trajetória dos projetos e das relações intra-

institucionais e inter-institucionais. Neste sentido, a cartografia está vinculada ao caráter 

eminentemente institucional da práxis clínica, na medida em que esta se exerce na 

configuração dos contextos humanos: por um lado, a supervisão de supervisão investiga e 

desvela os significados e fazeres instituídos nas ações clínicas; por outro lado, ela 

possibilita um fazer instituinte ao investigar e explicitar demandas e possibilidades de ação.  

No âmbito intrainstitucional, a dimensão investigativo-cartográfica da supervisão de 

supervisão se dirige tanto às relações estabelecidas com espaços externos das instituições e 

comunidades atendidas quanto ao próprio espaço interno do laboratório universitário. Nas 

discussões sobre o sentido da prática clínica, são clareadas suas relações com esferas como 

a universidade, a formação, o serviço público, as possibilidades de configuração da prática, 

as concepções teóricas, entre outras. Elementos presentes na narrativa dos supervisores 

permitem esboçar o mapa dos espaços e dos sentidos percorridos pelo conjunto dos projetos 

de atenção psicológica desenvolvidos nas instituições e comunidades. Neste percurso, 

novos modos de atuar e novos espaços de discussão podem ser inventados: a realização de 

seminários, a formação de uma rede de encaminhamentos em saúde, novas possibilidades 
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de atendimento, a inserção de novos serviços em um contexto institucional foram algumas 

das possibilidades surgidas em supervisão de supervisão, ao mesmo tempo compreendendo 

e transformando o espaço clínico desenvolvido no laboratório universitário. 

No esboço da paisagem formada pela ação dos clínicos, a supervisão de supervisão 

desenha simultaneamente uma configuração para a equipe, na qual tanto pontos de 

convergência e divergência quanto possíveis travessias entre eles são discutidos para a 

compreensão da práxis. Desta maneira, pode haver descenso entre supervisores, mas estes 

desacordos são dialogados de modo a co-apreender os diferentes posicionamentos e assim 

tornar possível a constituição de um campo de sentido comum para a atuação conjunta. O 

entrelaçamento de significados se refere assim tanto às possibilidades de compreensão 

quanto às incompreensões ou ligeiras declinações entre os diferentes olhares. Neste sentido, 

o compartilhar questões como a configuração e delineamento de pesquisas no campo, a 

compreensão do alcance e dos percalços do laboratório universitário enquanto instituição, a 

interpretação do que trazem as instituições serve à elaboração de um sentido coletivo para a 

práxis realizada. 

A circunscrição coletiva da práxis atua ainda no sentido de situar a própria 

instituição da qual participam os supervisores – o laboratório universitário –, abarcando 

aspectos como o posicionamento teórico adotado na práxis desenvolvida, a inserção social 

compreendida na ação psicológica, o modo como se compreende as instituições, as 

comunidades e a inserção dos clínicos no campo e no conjunto mais amplo das ações 

públicas em saúde, as diretrizes pertinentes a cada projeto de atenção psicológica, entre 

outros. 

No âmbito interinstitucional, a supervisão de supervisão se volta para a compreensão 

dos diferentes contextos de atuação e para os modos de inserção das modalidades de prática 

psicológica nestes cenários. Neste sentido, o diálogo coletivo permite sobrepor os diversos 

ângulos pelos quais a paisagem das diferentes instituições e comunidades pode ser 

apreciada, ampliando e aprofundando as interpretações sobre o ocorrido no campo. Por 

meio desta construção de uma perspectiva ampla sobre a experiência, as possibilidades de 

ação/intervenção em cada cenário podem ser questionadas, transformadas e inventadas.  
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Ao mesmo tempo, diversos aspectos, como concepções teóricas, questões sobre a 

formação de alunos e dos próprios supervisores, implicações clínicas e ético-políticas das 

ações discutidas podem ser levantadas, cerzindo os âmbitos diversos nos quais atua a práxis 

psicológica. Estes aspectos, sendo decorrentes da experiência vivida, são abordados a partir 

de seu sentido nos contextos de atuação, trazendo consigo, dessa maneira, as possibilidades 

de interpretação do campo. Na dimensão cartográfica, campo e práxis então se entrelaçam: 

é também a partir das interpretações do campo que os diversos aspectos são discutidos e se 

criam novos modos de organizar o atendimento, novas atividades, novos contatos com 

atores institucionais, novas compreensões teóricas de fenômenos da práxis clínica, etc.  

A supervisão de supervisão atua como exercício interpretativo das aberturas, 

sinalizações e percalços presentes no campo cartografado, permitindo arquitetar locais de 

parada e permanência (por exemplo, com a criação de um grupo de espera junto às crianças 

do hospital universitário), pontes, diálogos e norteadores que facilitem a passagem (por 

exemplo, na percepção de meios cuja demanda pelo psicólogo é maior ou reduzida) e até 

mesmo auxiliando a compreender sinais de impedimento, perante os quais não é possível 

seguir adiante, como nas instituições em que a situação interna de violência oferecia risco 

ao trabalho do psicólogo.   

Campo e práxis se encontram ainda no entrecruzamento das múltiplas paisagens do 

campo: situações de uma instituição são re-conhecidas por meio de experiências anteriores, 

clareando aproximações e diferenças em relação a outras formas de organizar o espaço e 

outras modalidades de ação já desenvolvidas. Diversas aproximações e diferenças se 

apresentam: instituições rigidamente controladas, instituições sem nenhum controle, mas 

com uma circulação anônima de pessoas, instituições nas quais a expressão afetiva é 

desvalorizada, instituições de cuidado, instituições de repressão, instituições que valorizam 

a ação psicológica, instituições em que diversos atores ainda têm dificuldade de percebê-

la... A justaposição das paisagens permite vislumbrar o rico e diversificado cenário social 

no qual os clínicos atuam, compreendendo desse modo a inserção da práxis psicológica no 

contexto social mais amplo.    
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Dimensão Prático-Teórica:  

 

O espaço de supervisão de supervisão consiste também num espaço de teorização, 

no qual as discussões sobre a ação interventiva permitem nomear a compreender a 

experiência ocorrida, constituindo um campo de pesquisa e articulação teórica da ação 

clínica. Assim, a atividade teórica se faz na acepção etimológica de theoria, resgatada por 

Heidegger (2001). Teorizar, enquanto um modo de permanecer junto às coisas, permite 

interrogar por seu sentido. Designa, dessa maneira, a atividade de contemplação da 

experiência, a partir da qual uma interpretação do mundo pode se desvelar.   

A partir da experiência concretamente vivida e narrada pelos supervisores, emerge 

um movimento caleidoscópico de velamento e desvelamento dos significados possíveis, em 

que a palavra circunscreve e cria o sentido da experiência em seus diversos níveis: o 

investigar, o cenário, o outro, o fazer, o pensar sobre a realidade encontrada. A circulação 

da palavra ausculta os diversos modos pelos quais a realidade vivida se apresenta. Assim, a 

grande angular formada pelo entrelaçamento das diferentes facetas do mundo, presentes no 

olhar de cada um, se volta para o pensamento: compreender, interpretar e comunicar como 

algo é vai se construindo numa reflexão no plural. Temas como a cartografia clínica, o 

plantão psicológico, os cenários sociais em que as intervenções psicológicas se inserem, o 

sentido da atenção psicológica, a supervisão de campo e a própria supervisão de supervisão 

são focalizados para a formulação de novas concepções, que passam a conceitualizar e 

referenciar a práxis.  

No decorrer das interpretações possíveis da práxis, em que os temas emergentes são 

contemplados, o espaço de supervisão de supervisão descortina-se como lugar de 

convergência das interrogações sobre a articulação entre teoria e prática e sobre o sentido 

da práxis psicológica no contexto social. Sendo estas dimensões, de modo amplo, diferentes 

facetas da relação necessária entre ação e pensamento na práxis humana, a supervisão de 

supervisão, ponderando “sobre o que merece ser interrogado” (Heidegger, 2001), permite 

formular as concepções sobre a realidade da práxis, direciona novas investigações e 

pesquisas e estabelecer novos espaços de reflexão, como os seminários, eventos e grupos de 

estudos. 
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Dimensão Clínica:  

 

A supervisão de supervisão possibilita criar/re-conhecer sentido para a experiência.  

À medida que a narrativa se desenrola, cada olhar sobre a experiência pode 

proferir/desvelar outros significados possíveis, construindo uma multiplicidade em que se 

entrecruzam as diferentes interpretações dos supervisores, as diversas experiências de ação 

interventiva e as possibilidades interpretativas construídas na interseção destes elementos. 

Os significados interrogados para a experiência clínica no decorrer do diálogo, permitindo 

que cada um se aproprie do trabalho que desenvolve, promovem uma ampliação das 

possibilidades de compreensão e ação e, neste sentido, se dirigem ao cuidado à relação 

clínica por meio de seu questionamento. A partir deste cuidado estabelecido em supervisão 

de supervisão, descortina-se uma dinâmica de velamento e desvelamento de significados 

em múltiplas configurações semânticas, que se apresenta como abertura para a elaboração 

pelo compartilhar a experiência, já que este compartilhar se realiza no âmbito do 

entrecruzamento de olhares, sentidos e experiências interventivas. Na acepção de clínica 

como inclinar-se, o cuidado em Supervisão de Supervisão ganha a dimensão de um 

debruçar-se sobre a experiência que ocorre a partir da própria configuração de uma grande 

angular: um modo de olhar em que o olhar de outros, me sendo emprestado, informa meu 

próprio ponto de vista. Isto não significa que olho exatamente da posição ocupada pelo 

outro, o que me seria impossível, mas que, ouvindo os ecos do que está além do ângulo a 

partir do qual o mundo se abre para mim, posso com mais propriedade transitar pelo que 

percebo e deixar que esta percepção se transforme por outras vozes diante de meus olhos. 

Assim, a dimensão clínica ocorre de modo vivencial: a dinâmica clínica da própria 

supervisão de supervisão assemelha-se tanto à dinâmica clínica das supervisões de grupo 

quanto à dinâmica clínica de qualquer relação terapêutica, debruçando-se sobre a 

experiência para clareá-la e nela encontrar possibilidades de ampliação e reapropriação de 

si. Os afetos sentidos e emergentes, sendo expressos na narrativa e ressignificados no fluxo 

contínuo de um diálogo de múltiplas vozes, podem ressoar novamente àqueles que o 

viveram, trazendo consigo possibilidades de interpretação que são, ao mesmo tempo, 

direcionamento para novo sentido e reencontro do que antes parecia enevoado, difícil de 
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distinguir e que, se não pode ser esclarecido na totalidade, pode agora ser designado, 

permitindo o contato. Este cuidado que se dirige a interrogação pelo sentido da experiência 

dos supervisores também se dirige à equipe participante do projeto: questões sobre a 

melhor maneira de abordar as experiências que os clínicos vivenciam no campo e permitir a 

elucidação de suas experiências podem ser colocadas com mais propriedade por meio da 

atenção para a relação entre clínicos e supervisores e da ponderação sobre os afetos, 

dificuldades e possibilidades de cada um. Esta atenção às experiências pela interrogação 

por seu sentido ocorre de dois modos mestiçados em supervisão de supervisão.   

No entrelaçamento de significações, os supervisores se voltam para a reflexão sobre 

as experiências relatadas, procurando pela palavra designar o vivido, criando possibilidades 

de interpretação e direcionamento do sentido. Embora nunca completamente abarcável, a 

experiência pode ser auscultada na medida em que se lhe atribuem signos capazes de 

simultaneamente, circunscrever seu campo semântico e abrir possibilidades diversas de 

significação. Pela construção de uma linguagem compartilhada pela qual a prática pode ser 

referida, vai se construindo um intercâmbio de possibilidades de sentido que alarga o 

horizonte de elementos pelo qual as interpretações são plasmadas. 

No entrelaçamento de experiências, analogias, remissões a outras experiências e 

expressões do vivido permitem transmutar a experiência individual de cada um, na sua 

infinitude e na sua particularidade subjetiva, em aparição do mundo, expressa em seu 

parentesco com outras experiências, entrelaçando a singularidade de minha experiência à 

pluralidade das experiências clínicas. Se minha experiência particular é única em suas 

especificidades, é também se mostra coletiva no encontro com suas semelhantes, como um 

exemplar possível das experiências clínicas em geral, que configuram um campo de 

ação/pensamento humano comum a todos que sobre ela dialogam.     

 

 

Dimensão Pedagógica:  

 

Por meio da etimologia da palavra educação, composta pelos termos e (para) e 

ducere (conduzir), pode-se compreender que, em sua origem, educação implica um 

conduzir-se adiante, construindo-se a si mesmo na prática de ensino-aprendizagem. Neste 
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sentido, ao articular a dimensão da aprendizagem pela circulação da palavra à experiência 

clínica, a Supervisão de Supervisão se configura como espaço para a formação de 

supervisores por meio de uma metodologia propriamente clínica, que considera a 

experiência e sua interpretação. 

Neste espaço, o processo de aprendizagem ocorre por diversas vias: a designação da 

experiência clínica pela palavra, a contraposição entre a própria experiência e as de outros, 

o entrecruzamento de múltiplos sentidos para uma experiência e a discussão propriamente 

pedagógica acerca da aprendizagem dos clínicos vinculada às modalidades de prática e ao 

estudo teórico.  

No âmbito da designação da experiência clínica pela palavra, a aprendizagem pelo 

exercício de nomear a experiência permite circunscrever seu horizonte de sentido e 

direcionar a práxis, apontando e tecendo compreensões possíveis.  Todavia, para além do 

ato de nomear, é possível ainda descobrir, em meio ao espaço de diálogo sobre as diversas 

experiências, formas variadas de designação possível que permitem, cada vez que uma 

experiência é renomeada, descortinar novos sentidos/interpretações, enriquecendo e 

aprofundando o horizonte semântico sobre o qual a experiência foi relatada. Desta maneira, 

a aprendizagem ocorre não apenas pelo ato de nomear a experiência, mas pelo seu 

entrecruzamento com a experiência/perspectiva de outros, como eixo norteador para a 

rearticulação de sentidos da experiência de cada um.    

Neste sentido, dimensiona-se a aprendizagem pela multiplicação dos sentidos, em 

que o diálogo de muitos vem atribuir novo ânimo às palavras, novos significados às 

experiências, novas possibilidades à teorização, novos direcionamentos à práxis. As 

questões levantadas por cada supervisor entram em circulação no espaço conjunto e 

permitem a abertura de novos horizontes de significação, com a ampliação dos ângulos 

pelos quais uma experiência, um significado, uma designação teórica podem ser 

compreendidos. No esforço da linguagem, as lacunas entre os sentidos criam abertura para 

novos modos de interpretação, irrigando o solo no qual floresce aprendizagem. 

Este processo de aprendizagem se dirige ao exercício clínico das supervisões 

coordenadas por cada supervisor, mas também se apresenta como aprendizagem do próprio 

processo de aprender pelo qual passam supervisionandos e supervisores. Neste âmbito, o da 

aprendizagem sobre a aprendizagem clínica, o campo de discussão é a própria formação 
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em Psicologia, Múltiplos sentidos se desvelam no diálogo sobre os processos de 

aprendizagem em suas diversas esferas: na dimensão teórica das aulas, cursos e seminários 

organizados ao longo das atividades interventivas, no exercício reflexivo sobre a prática em 

supervisão, na articulação teórico-prática de ambas as atividades, na criação de novos 

espaços de aprendizagem a partir das demandas observadas por estagiários, plantonistas, 

atendentes, supervisores de campo e supervisores.  

 

Dimensão Ético Política:  

 

Na perspectiva de uma dimensão ético-política da ação psicológica, a ação é 

compreendida, sobretudo, como o espaço de atividade humana direcionado, por excelência, 

aos próprios homens e sua interpretação do mundo (Arendt, 2001). Na medida em que se 

refere aos homens, a ação clínica se vincula tanto à ética, na medida em que o exercício de 

significação constrói um ethos, isto é, os referenciais a partir dos quais habitamos o mundo, 

quanto à política,na medida em que tece os espaços de significação a partir dos quais o 

início de novas organizações humanas podem ocorrer. 

Na intervenção em instituições, o olhar clínico se volta à constituição de um espaço 

de escuta das experiências dos atores institucionais que amiúde expressam seu sofrimento 

num contexto inóspito de convivência, podendo possibilitar o acolhimento e diálogo sobre 

questões que perpassam o cotidiano e a construção de espaços de discussão coletiva entre 

os atores. É na supervisão de supervisão, enquanto espaço de debate coletivo próximo às 

comunidades interpretativas (Santos, 1996), que ocorrem clareamentos e direcionamentos 

quanto à possibilidade de um resgate dos espaços de discussão públicos nos contextos 

interventivos.  

O espaço clínico, ao tratar de temas relacionados à narratividade das experiências no 

contexto social, legitima publicamente uma localização para a privatividade que é condição 

para a esfera pública e, por outro lado, frequentemente transcende a privatividade, 

permitindo espaço para as manifestações dos atores sociais, que pode trazer à tona 

dificuldades relativas à experiência pública, inclusive aqueles deslegitimados e relegados 

ao âmbito privado. Deste modo, as articulações entre público e privado se clareiam a partir 
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da supervisão de supervisão, permitindo articular nos espaços interventivos os modos de 

configuração do espaço para a palavra.  

Além disso, estas discussões também se ocupam do lugar da práxis psicológica no 

contexto social, descortinando a dimensão ético-política da própria prática psicológica. 

Neste sentido, as implicações ético-políticas dos direcionamentos dados à ação clínica têm 

na supervisão de supervisão um espaço de elucidação; questões como a conexão das teorias 

e práticas científicas com o ensino ou a população, o privilégio de classes sociais, objetivos 

epistemológicos, políticos, econômicos e outros assumido pelas teorias e pelas práticas, as 

possibilidades de questionamento dos espaços sociais em que a práxis se insere, etc., são 

matéria-prima para a compreensão do espaço ocupado pela proposta de atenção psicológica 

em instituições. Diversos campos de compreensão de uma intervenção então se revelam: 

dimensões históricas, políticas, antropológicas, sociais, econômicas, orgânicas se 

apresentam no seio de cada experiência relatada e podem ser contempladas a partir de suas 

interligações na realidade concreta. Nessa medida, direcionamentos práticos discutidos em 

supervisão de supervisão – como os limites da psicoterapia, a triagem e as filas de espera 

para atendimento público, a necessidade de atuação junto a todos os atores institucionais, 

entre outros – se relacionam intimamente com a discussão das implicações ético-políticas 

da ação psicológica. 

 Assim, é no clareamento das esferas ocupadas pela ação psicológica nos cotidiano e 

no imaginário social que se podem formular questões sobre o sentido e a pertinência da 

ação clínica. Descortinado e tornando próprios os elementos do mundo subjacentes aos 

espaços em que a prática clínica se situa, a ação pode se apresentar em sua amplitude: na 

formação, na transformação das experiências, no questionamento dos espaços, na 

facilitação do acesso a direitos de cidadania, na criação de novas propostas de ação, no 

diálogo com as políticas públicas e qualquer esfera em que um sentido para a escuta das 

experiências pode ser construído.  
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