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tempo”, “dormindo”. A pressa de chegar, o sentimento de estar em trânsito, 
o fato de se considerar o “tempo de deslocamento” como a ser esgotado o 
mais rápido possível, certamente estão ligados a hipervalorização da 
atividade economicamente produtiva. A perspectiva utilitarista das relações 
marcam intensamente as relações sociais atuais.  

Augé (1994), parece centrar sua preocupação nos efeitos dos 
processos de despersonalização num “planeta encolhido” pela velocidade 
da informação, meios avançados de transporte e trânsito. É o que denomina 
de superabundância espacial do presente que se expressa pela mudança de 
escala, pela multiplicação das referências energéticas e imaginárias, 
resultante de consideráveis modificações físicas populacionais. A mídia 
televisiva ilustra a superabundância de fatos que inundam o cotidiano; é a 
história nos nossos calcanhares. Circulamos por diferentes modalidades de 
produção de sentido nas propagandas, jornais, novelas, etc... quando 
passamos a reconhecer lugares e épocas díspares pela instantaneidade. A 
preocupação do autor parece residir no assolamento de singularidades pelas 
transformações aceleradas no mundo contemporâneo:  

assaltado (sublinhamos) pelas imagens que difundem, de maneira 
superabundante, as instituições do comércio, dos transportes ou da 
venda, o passageiro dos não-lugares, faz a experiência simultânea do 
presente perpétuo e do encontro de si. Encontro, identificações, 
imagem: aquele quarentão elegante que parece saborear felicidades 
inefáveis sob o olhar atento de uma aeromoça loira, é ele; aquele 
homem de face viril... ainda é ele; (...) Se esses convites à 
identificação são essencialmente masculinos, é porque o ideal do eu 
que eles difundem, é na verdade masculino...21 

Pensando nos mais diversos “assaltos” que sofremos destacamos a 
seguinte fala:  

... estamos vivendo uma liquidação de seres humanos.22 

Na nossa leitura, as práticas que circulam no espaço urbano ônibus, 
compõem um jogo de territorialidades. Percorremos cenários díspares, de 
incertezas, provisórios. A provisoriedade é o que dá o tom aos modos de viver 
no ônibus, onde fluxos de não-lugares vão configurando cenários das cidades.  

                                                 
21 AUGÉ, op. cit., p.26. 
22 Sidmar, cobrador. 
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O psicólogo e a Unidade Básica de Saúde: o desvio de rumo* 

Maria Lúcia Boarini ** 

O atendimento na área da saúde mental, no Brasil, até por volta da 
década de 70, era sinônimo de hospitais psiquiátricos e terapêuticas que 
privilegiavam o confinamento e a medicação. Este fato, muito combatido, 
nacional e internacionalmente, nessas últimas décadas, foi tema de 
discussões e críticas, muito se escreveu a respeito e muitas entidades e 
associações organizaram-se nesse sentido.1 

Sem adentrar no relato dos fatos históricos,2 no que tange ao setor de 
saúde mental, no Brasil, em nossos dias, alguns avanços legais podem ser 
registrados, como por exemplo a Portaria nº 224 que prevê o atendimento às 
pessoas portadoras de transtornos mentais na rede pública extra-hospitalar e 
por equipe multiprofissional (médico psiquiatra, psicólogo e assistente 
social), e o Projeto de Lei nº 3657 de autoria do deputado Paulo Delgado, 
que, atualmente, está tramitando no Congresso Nacional, que propõe a 
extinção paulatina dos manicômios e mais recentemente temos em 
discussão’ o Programa de Apoio à Desospitalização.3 Temos, ainda, tantos 
outros documentos oficiais (ou não) produzidos a partir de reflexões 
produzidas, sobretudo, na VIII Conferência Nacional de Saúde e nas I e II 
Conferências Nacionais de Saúde Mental. Não é possível, é claro, ignorar 
os sérios e complicados entraves sócio-políticos e financeiros que existem 
para que a legislação conquistada se cumpra de fato. Não há dúvidas, 
também, que para o avanço desse processo, é indispensável a vontade 

                                                 
* a) Este artigo é parte da pesquisa, desenvolvida e concluída em 1995, sob o título 
“Unidades Básicas de Saúde e Psicologia: Uma relação indefinida”. b) Doravante o termo 
Unidade Básica de Saúde será designada pela sigla UBS. 
** Mestre em Psicologia Social, Doutora em Psicologia Escolar, professora adjunta do 
Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. 
1 Vide DAÚD JR, NACILE (1995). 
2 Nesse sentido contamos com extensa e rigorosa literatura, nomeada, não exaustivamente no 
relatório de pesquisa Unidades Básicas de Saúde e Psicologia: uma relação indefinida., de 
nossa autoria. 
3 Esta nova proposta de atendimento a pessoa portadora de transtorno mental – o PAD – 
ainda está em discussão na Secretaria Nacional de Assistência à Saúde/Depto. de Assistência 
e promoção à Saúde. 
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política e a capacidade de enfrentamento de situações de crise, inevitáveis 
em tal empreendimento. E, nesse sentido, movimentos na sociedade civil e 
órgãos de classes (Conselho Regional de Psicologia, por exemplo) que se 
mantêm em luta pela recuperação da dignidade da pessoa portadora de 
transtorno mental (ou doente mental, como ainda é conhecido) têm 
contribuído para o rearranjo do sistema brasileiro de saúde.  

Enfim, é uma longa e, entendemos, necessária discussão, todavia não 
é objetivo e nem ao proposto por este artigo. Por tal razão, vamos apenas 
marginalizar essa problemática, destacando, para maior aprofundamento, 
um de seus importantes vértices: a formação do profissional da saúde 
mental. Desse ângulo, uma interrogação se coloca: considerando a forte 
tradição do modelo hospitalocêntrica no sistema de saúde no Brasil, 
sobretudo, e principalmente, no atendimento à pessoa portadora de 
transtorno mental, e a orientação para o atendimento extra-hospitalar, 
privilegiando o trabalho desenvolvido por equipe multiprofissional, como 
têm se caracterizado a formação do psicólogo para atuar na rede publica 
de saúde, e mais especificamente nas Unidades Básicas de Saúde? Nesse 
sentido, qual tem sido a contribuição da graduação em psicologia? A título 
de subsídios para o debate, algumas respostas podem ser colocadas.  

O desvio do rumo  

Ao nos aproximar do que ocorre nos serviços de saúde das UBSs, 
que teoricamente devem ser a “porta de entrada” do “doente mental” ao 
sistema de saúde, não o encontramos, pelo menos, com as características 
definidas pela ciência. O psicótico ou neurótico extremamente 
comprometido, objeto da Reforma Psiquiátrica, já não buscam às UBSs 
porque ali não encontram atendimento. E se antes o faziam, o que pelo 
menos permitia o registro da sua existência,4 atualmente passam direto (ou 
passam com ele) rumo ao hospital psiquiátrico. Isso não significa que, 
necessariamente, o indivíduo portador de transtorno mental deve ser tratado 
nas UBSs. Dependendo das condições do cliente, o tratamento vai exigir o 
encaminhamento a níveis mais especializados de atendimento. Porém “a 

                                                 
4 É necessário assinalar que no setor de saúde mental da rede pública, e no período por nós 
investigado, aboliu-se o registro da demanda espontânea que busca atendimento nas UBSs, 
eliminando-se, assim, a “fila de espera”. Registra-se, apenas, o paciente que será atendido. 
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entrada” no Sistema Único de Saúde - SUS (portanto, a triagem) pelos 
“cálculos oficiais” deve acontecer, normalmente, no nível primário de 
atenção à saúde. Dessa perspectiva o “desvio de rumo” não contempla os 
ideais da Reforma Psiquiátrica. Assim, em nossa pesquisa, constatamos que 
não há um serviço de referência para encaminhar o cliente, caso seja 
necessário; nem todas as UBSs que contam com a equipe multiprofissional 
(psiquiatra, psicólogo, assistente social) determinada pela Portaria nº 224, 
contando apenas com o psicólogo, que não tem competência para medicar, 
quando necessário e, pior que isso, há UBSs que não conta com um único 
profissional da área de saúde mental. Para concluir, não se conhece a 
demanda, nem mesmo a espontânea, a medida que os casos não atendidos 
não são registrados, o que compromete qualquer tentativa de estudo 
epidemiológico. E neste rol de negativas, as discussões das Conferências, 
Resoluções e Portarias vão se transformando em letra morta. Mutatis 
mutandis tudo continua como dantes. 

A quem serve, então, o Serviço de Saúde Mental das UBSs?  

A demanda infantil oriunda, geralmente, da instituição escolar. Essa é 
a resposta correta se tomarmos como referência os depoimentos ouvidos e 
adotarmos, como critério, a incidência numérica de atendimentos. Ao 
considerar as razões históricas para a implantação das UBSs (e estas foram 
criadas para oferecer um atendimento menos medieval ao “doente mental”) 
e o perfil da demanda que vem sendo atendida nesse setor da saúde, é 
possível afirmar que atualmente a criança absorve o tempo de atendimento 
que deveria ser oferecido ao “doente mental”. Não estamos com isto 
querendo dizer que o transtorno mental é um quadro específico da idade 
adulta ou negando que algumas crianças que são encaminhadas às UBSs 
sejam portadoras de transtornos mentais. Não é nosso propósito debater 
psicopatologia. O que estamos colocando em debate é a alta incidência da 
demanda (50 a 80% dos atendimentos do psicólogo dizem respeito à 
demanda infantil) que supera a expectativa divulgada pelo Ministério da 
Saúde brasileiro, que, fundamentado no estudo de Almeida Filho, 
discrimina “o nível de gravidade para a faixa etária de 5 a 14 anos, 
registra a prevalência geral de 10%” (1978).5 E, sob qualquer prisma que 

                                                 
5 Vide BRASIL. Ministério da Saúde (1990, p.21). 
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se avalie (acreditando ou não que toda esta demanda infantil seja portadora 
de “transtorno mental”) essa questão é extremamente preocupante. Senão 
vejamos:  

1. Se confirmada a psicopatologia das crianças que são encaminhadas às 
UBSs, o problema deixa de ser específico da área da Saúde para ser um 
problema federal ou de toda a população brasileira. Que país é (ou será) 
este que grande parte da suas crianças já apresentam transtorno mental? 
A saúde pública e seus profissionais assistem ou melhor, participam 
passivamente deste processo? Não é muito difícil absorver a elementar 
certeza de que o Brasil de amanhã depende das crianças de hoje.  

2. Se não confirmada a psicopatologia dessas crianças mas se trata de 
“dificuldades escolares” ou de “famílias que não sabem lidar com seus 
filhos” e outras justificativas do gênero, a questão não deixa de ser 
preocupante sob outro prisma.  

Através do resgate histórico das reformulações no sistema de saúde, 
fica claro que toda mobilização da sociedade vêm sendo definidas pela 
necessidade política-econômica-social de implantar um novo atendimento 
ao “doente mental”. Ora, atendendo problemas escolares nas UBSs, reedita-
se um procedimento das décadas de 30/40. Estamos nos referindo aos 
históricos Serviços de Saúde Escolar que existiram, com muita força, nas 
primeiras décadas deste século. Não vamos nos estender sobre tal assunto 
porque já o discutimos amplamente em pesquisa anterior (Boarini, 1993), 
mas apenas relembrar que apesar do rigor, dos objetivos, da determinação 
dos mentores e equipes (psiquiatras, psicólogos, sanitaristas, etc.) que 
atendiam os problemas escolares, estes (os problemas) atravessaram o 
século e, atualmente, são a prova mais contundente da ineficácia da 
medicalização/psicologização de dificuldades escolares.  

A depressão6 bate à porta da criança  

Dentre as demandas que buscam atendimento nos serviços de saúde 

                                                 
6 “Pesquisas indicam que a depressão é um dos quatro distúrbios psiquiátricos mais 
frequentes. Não possuímos dados sobre sua frequência no Brasil. Se os valores em nosso 
país forem semelhantes aos observados nos Estados Unidos, a população adulta afetada 
deverá ser em torno de 6 milhões de pessoas. É fácil imaginar o impacto e a importância 
socioeconômica da depressão em nosso meio...” (Becheli, s/d). 
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mental das UBSs, a depressão na infância merece destaque, pela frequência 
que é citada, nos depoimentos ouvidos. De acordo com a literatura existente  

estima-se que 8% das pessoas adultas sofrem de uma doença 
depressiva em algum período da vida que muitas vezes passa 
despercebida ou mesmo se confunde com “baixo astral” ou com 
“problemas existenciais” (Bernik; Moreno [19--]).  

Estes autores colocam, ainda, a idade de 21 e 27 anos, 
respectivamente no caso do transtorno bipolar e depressivo recorrente, 
como o período de início do “transtorno de humor”. Para Lee Fu7 (1996) a 
depressão atinge 1,2% dos adolescentes na faixa dos 12 aos 16 anos. 
“Quanto menor a idade, menor é a prevalência do problema. Nas crianças 
de 7 a 12 anos a depressão atinge 0,4% na população geral...” (Jornal da 
USP, 1996, p.7).  

Por ser um tema controverso, a depressão suscita muita polêmica nos 
meios científicos. Neste artigo não vamos adentrar no terreno da 
psicopatologia. Com este destaque, pretendemos, tão somente, chamar a 
atenção para a grande incidência de crianças que são encaminhadas às 
UBSs, cujos sintomas caracterizam um quadro depressivo. Ainda que se 
discorde da posição de Bernik e Moreno e entenda-se que a depressão é 
possível em qualquer idade, como afirma a Dra. Lee Fu, há que se convir 
que, se levarmos em conta a frequência com que esse transtorno afetivo 
aparece nas UBSs, não deixa de ser igualmente preocupante, e sob essa 
perspectiva, cabem algumas indagações: O que tem sido feito para 
responder a esta demanda? Qual(is) a(s) providência(s) tomada(s) para 
avaliar e dimensionar rigorosamente essa problemática? O problema de fato 
existe ou é resultado de um diagnóstico que o próprio profissional se diz 
perdido “na hora do diagnóstico diferencial”? Se confirmado o diagnóstico, 
reafirmamos a ideia que o problema, nesse caso, extrapola a circunscrição 
da Saúde Pública.  

                                                 
7 A psiquiatra Lee Fu é a coordenadora do grupo de transtornos afetivos do serviço de 
psiquiatria da infância e adolescência do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
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Trabalho preventivo: o retorno do discurso higienista 

A prevenção da saúde mental é o argumento, mais utilizado, para 
justificar o atendimento às crianças, quer seja internamente (na própria 
UBS) que seja externamente (trabalho em creches, por exemplo). Aliás este 
argumento não é nada novo e nem é uma criação dos psicólogos da 
atualidade. A prevenção é um conceito que não envelhece e nem se fragiliza 
com o tempo. Podemos ouvi-lo, soando forte, entre os médicos, sanitaristas 
higienistas e eugenistas do começo deste século. Apoiados nas convicções 
organicistas, esses profissionais propunham medidas preventivas tanto para 
se evitar a tuberculose, por exemplo, como para evitar/prevenir a “doença 
mental”. Atualmente, estudos científicos e a autoridade do tempo 
transcorrido indicam o equívoco dessas convicções. Previne-se ou evita-se 
doenças cuja(s) causa(s) é(são) conhecida(s) e aqui voltamos a tuberculose 
como ilustração. E no caso da “doença mental”?  

Nada em nosso conhecimento atual permite-nos postular 
coerentemente a possibilidade de uma real prevenção da doença 
mental (...) Não se tome esta afirmação por uma defesa conservadora 
dos métodos desusados de tratamento psiquiátrico (...) (Mas) Em 
nosso estágio atual de conhecimentos, suscitar nos indivíduos a 
expectativa de que a doença mental pode ser prevenida é, no mínimo, 
prova de ingenuidade (Costa, 1989, p.64).  

Não é demais insistir, como diz Jurandir Freire Costa (ibid.), que essa 
polêmica não tenha como objetivo desqualificar o trabalho externo às 
UBSs, desenvolvido pelos psicólogos, como por exemplo a atuação em 
creche. Trabalhos comunitários não, necessariamente, incluem a ideia de 
prevenção. A intervenção dos profissionais da saúde mental em outras 
instituições, escolas e creches, por exemplo, até certo ponto é necessária e 
prevista, na medida que impede encaminhamentos desnecessários às UBSs. 
O que não é possível aceitar sem questionamentos é a afirmação que 
trabalhos dessa natureza “previnam” possíveis transtornos mentais como se 
psicopatologias mentais fossem determinadas por relações lineares e 
causais sobejamente conhecidas, tal como ocorre com algumas doenças 
orgânicas.  
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O atendimento que não convence nem mesmo ao profissional que o 
oferece  

Embora a terapia breve tenha indicações8 para aplicação no 
atendimento à saúde pública, o entendimento e a atuação que vêm sendo 
adotados, dão-nos a exata dimensão de um padrão tecnicista que obedece 
rigorosamente técnicas delimitadas, padronizadas e com etapas 
predeterminadas. O problema eleito para atendimento tem que apresentar 
determinadas características, definidas a priori pela equipe de Saúde 
Mental, que possibilitará traçar um atendimento para atingir uma meta 
também calculada matematicamente. E a citação a seguir ilustra, com 
propriedade, esta afirmação:  

estamos fazendo atendimento breve de casos menos comprometidos, 
você pode trabalhar um único foco que a pessoa leva para 
atendimento e encerrado aquele processo breve a pessoa continua 
levando sua vida até o momento em que ela tenha um outro problema 
e que a gente possa trabalhar um novo foco (Ibid.).  

Não é necessário enfatizar que os resultados de tal procedimento 
aproximam-se da descrença, dos próprios psicólogos, no atendimento que 
oferecem, que com variações de tom e forma desabafam: 

Eu tenho atendido algumas crianças em breve sim, mas são aquelas 
coisas que a gente faz e fica perguntando porque está atendendo em 
breve e o que fazer...  

Ora, o atendimento da “doença mental” em UBSs (e outros níveis de 
atendimento extra-hospitalar) é um campo em efervescência. É um processo 
em construção, em que as coordenadas estão para ser definidas, onde as 
tensões determinadas por interesses conflitantes marcam presença no 
decorrer de todo processo. Coexistem, na sociedade, movimentos na 
direção da implantação dos atendimentos extra-hospitalares com outros 
movimentos que lutam por fechá-los, na medida que estes serviços extra-
hospitalares representem a possibilidade de extinção do confinamento 
medieval que caracteriza, há séculos, os hospitais psiquiátricos. Devemos 
reconhecer que é a contradição explicitada, possível em uma sociedade 
democrática. Assim, ao se decidir por um desses projetos, há que se ter 
claro que as transformações não ocorrerão sem traumas, de forma linear e 
                                                 
8 Vide Fiorini (1981, p. 28). 
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harmoniosa e, muito menos, optando por um padrão tecnicista de 
atendimento, em que parte ou “foco” de um problema individual sejam 
abstraídos para atendimento psicoterápico ou, na melhor das hipóteses, 
trabalha a “totalidade” particular do indivíduo alheado da sociedade da qual 
é produto e produtor.  

Com este tipo de atendimento, perde-se de vista que apesar de todos 
os vieses políticos e econômicos que determinaram a implantação da 
atenção primária à saúde, esta é ainda uma das estratégias mais 
significativas para a implantação de um sistema de saúde, em países com 
muitas dificuldades sociais e econômicas como é o caso do Brasil. Perde-se 
de vista que a viabilização deste sistema de saúde exige um trabalho de 
investimento que envolva todos os segmentos da sociedade  

para que ela (a sociedade) possa ser educada e formada nesse 
sistema de atenção primária (...) e o papel dos técnicos (psiquiatras, 
psicólogo, assistentes sociais, etc.) (é) ajudar as pessoas a entender 
e enfrentar os problemas de saúde mental. Em outras palavras, o 
papel dos técnicos consiste em, sobretudo, ativar os recursos num 
processo de formação e não simplesmente gerir o tratamento (...) 
(Rotelli, 1991).  

Sob essa ótica, se o psicólogo optou pelo trabalho em UBS e tem 
como determinação contribuir para alcançar os objetivos pelos quais, 
historicamente, a atenção primária à saúde foi criada, seus planos e práticas 
devem estar pautados em reflexões e decisões interdisciplinares e que 
priorizam o coletivo, o que não significa somatória de conhecimentos ou 
rejeição sumária do atendimento individual. Caso contrário, “ao invés de (o 
técnico) poder criar uma maior riqueza cultural, uma riqueza das relações, 
ele se torna um agente de miséria” (Rotelli, 1991, p.27). “Miséria” esta que 
parece já estar sendo sentida através da incerteza e insegurança, que produz 
no psicólogo um profundo mal estar: Esta é uma das maiores angústias do 
momento. Estar usando uma técnica que a gente sabe que a maioria das 
pessoas não se beneficia dela.  
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A incerteza do profissional encontra raízes na fragilidade de sua 
formação acadêmica 

E essa fragilidade é ratificada em todos os depoimentos coletados 
com poucas variações de formas e perspectivas. Assim, o profissional 
queixa-se da fragmentação dos conhecimentos que lhe foram transmitidos, 
da “visão de mundo elitista” que prepara para o trabalho no consultório, o que 
reconhecem atender o “ideal de profissional liberal” do aluno, a inexperiência 
e/ou “visão acadêmica” do professor e outras avaliações que vão delineando 
o divórcio entre o mercado de trabalho e o que se aprende na Universidade. 
E quando isto não acontece é feita uma articulação equivocada tal como 
entender que “clinica é uma coisa e Posto de Saúde é outra”. Tais 
depoimentos vêm confirmar o estudo que realizamos (Boarini et alii, 1991) 
em outra ocasião, quando concluímos que a insuficiência na formação do 
psicólogo, tem, a nosso ver, como uma de suas principais razões o grande 
distanciamento entre o que se “aprende” na universidade e o trabalho.  

Para subverter a relação “desconexa” que existe entre as agências 
formadoras (universidade) e o setor da saúde pública, as sugestões 
oferecidas formam uma única voz: a necessidade de inserir, no currículo do 
curso de psicologia, disciplinas que abordem a saúde pública; a inclusão do 
estágio em UBSs como fonte enriquecedora da formação profissional; a 
necessidade de se criar situações que possibilitem o trabalho em equipe 
multidisciplinar e todos esses aspectos devem estar sob a responsabilidade 
de professores com experiência na área.  

Não há dúvidas que esses aspectos são fundamentais quando se trata 
de preparar profissionais com grande probabilidade de serem inseridos nos 
serviços públicos de saúde mental. Contudo, em nosso entender, embora 
fundamentais esses aspectos, apenas acrescidos no currículo, não seriam 
suficientes enquanto psicólogos, professores e alunos não questionarem as 
instituições responsáveis pelo atendimento ao doente mental, não 
questionarem as respostas que o Estado brasileiro vem oferecendo a esse 
setor da sociedade e enquanto não se ter claro como a própria sociedade 
reage ao doente mental. E, aí nos ocorre a indagação:  

Atendendo apenas casos “menos comprometidos” e/ou crianças com 
dificuldades escolares, os psicólogos das UBSs não estão 
favorecendo o processo de exclusão do doente mental? ou ainda, o 
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atraso do movimento de Desospitalização, fonte geradora do Sistema 
de Saúde que contempla a Atenção Primária à Saúde (ou UBS)?  

Ocupando-se da “normalidade” e não da doença mental (casos mais 
graves) e, orientando-se por padrões tecnicistas de atendimento, os 
psicólogos abstraem a técnica da sua função social, abdicando, dessa forma, 
de seu mandato social. Em contra ponto, argumenta-se que há “n” 
justificativas para que isso ocorra. Justificativas que vão desde a falta de 
referência no Serviço, falta de equipe multiprofissional, até a falta de 
recursos econômicos e daí por diante. Quanto a isso não há dúvidas. 
Tratam-se de obviedades fartamente denunciadas pela imprensa comum, 
cotidianamente. Mas estas verdades reveladas não justificam incorporar e 
favorecer o anacrônico procedimento de continuar enclausurando milhões 
de pessoas em hospitais psiquiátricos onde (existem exceções?) as pessoas 
são destituídas de todo o poder ainda que seja sobre sua voz, seu corpo ou 
seus sentimentos, e ainda que tenham superado a crise pela qual foi 
internada. Parafraseando Rotelli (1992, p.73), afirmamos: Pensamos que é 
ridículo continuar a usar as práticas psicoterápicas de uma maneira 
simplesmente tradicional, sem ter a coragem de enfrentar a complexidade 
dos níveis de intervenção para conseguir curar com dignidade as pessoas.  

E as agências formadoras? No geral continuam reproduzindo 
conhecimentos que impedem um confronto com as questões conjunturais 
mais problemáticas ou às vezes nem tão problemática como é o caso 
daquele profissional que se queixa do psicólogo recém-formado que ao 
ingressar na UBS reivindica uma sala própria ou o silêncio de seus 
frequentadores. Separam com muita facilidade a política da psicologia. A 
despolitização do psicólogo já é uma questão tão frequente e evidente que 
no Congresso Nacional Constituinte de Psicologia no eixo temático: 
formação profissional, entre outras propostas, definiu-se que  

A formação do psicólogo deve incluir seu posicionamento ético e 
político diante dos problemas sociais, inclusive em relação a 
organização da categoria, tendo este, uma postura de atuação na 
direção da construção da cidadania. (CFP, 1994, p.1)  

Ao considerar a sabedoria popular que diz “que as leis só seguem os 
fatos sociais”, com estas propostas do Congresso Nacional Constituinte de 
Psicologia, fica claro que não se trata de implicância de pesquisadores 
rebeldes, que frequentemente vem denunciando o distanciamento da 
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Psicologia dos problemas objetivos da Sociedade. É hora (ou já passou da 
hora?) das academias abandonarem a contemplação do descompasso entre 
as necessidades prementes da sociedade e o “saber” privilegiadamente 
técnico, que continua sendo oferecido aos nossos futuros psicólogos. Não se 
trata de rejeitar a técnica, o que é um equívoco inadmissível, pelo contrário, 
é necessário valorizá-la (a técnica) colocando-a a serviço de um 
profissionalismo menos caricatural.  
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Representações de maternidade de pacientes e terapeutas: questões 
para a prática da psicologia nos serviços públicos de aaúde de 

Teresina-PI 

Magda Dimenstein * 

Este trabalho tem como objetivo discutir a representação de 
maternidade pregnante entre os profissionais de psicologia e apontar as 
diferenças existentes entre esta representação e aquela próprias às mulheres 
atendidas nos serviços públicos de saúde de Teresina-PI. Meu interesse é 
mostrar que grande parte dos problemas e fracassos vividos pelos 
profissionais de psicologia pode ter suas raízes nestes diferentes modelos de 
maternidade que comparecem nas entrelinhas da relação terapeuta-paciente, 
sendo, portanto, algo que atua perifericamente na relação, sem se tornar 
concretamente objeto de investigação por parte dos psicólogos.  

O Instituto de Perinatologia Social do Piauí (IPSP) é uma instituição 
estadual que conta com a presença de uma equipe de quatro psicólogas, a 
qual foi criada com a finalidade de realizar um trabalho de assistência à 
mulher partindo de uma perspectiva mais integrada e globalizante, 
juntamente com outros profissionais. Ao longo dos anos inúmeros 
problemas foram surgindo no setor de psicologia, desde uma reduzida 
procura por parte da população local e do aumento gradativo dos casos de 
abandono dos tratamentos logo nos primeiros encontros, até uma visível 
dificuldade de integração dos psicólogos nas equipes e, principalmente, de 
identificarem as causas dos problemas e de propor soluções eficazes. Aqui, 
no entanto, vou me limitar a abordar um dos aspectos que contribuem para 
tal situação dos serviços, a saber, as diferentes representações de 
maternidade de pacientes e terapeutas.  

Como mencionei acima, os problemas da equipe de psicologia foram 
se intensificando devido a um desacordo estabelecido entre as suas 
propostas e a das pacientes quanto ao acompanhamento psicológico, no que 
diz respeito à sua necessidade, à frequência e duração das sessões, assim 
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