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A ética na escuta psicológica: o atendimento inicial e a fila de espera 

Carmen L. O. O. Moré1 
Aline Rössel  

Naiane Carvalho Wendt 
Vanessa Silva Cardoso2 

Introdução  

O aumento da demanda por atendimento psicológico, os novos 
contextos e realidades que hoje se impõem à Psicologia, exigem um 
necessário e imprescindível redirecionamento das reais possibilidades de 
atendimento, no sentido da busca da eficácia e contextualização das ações 
de intervenção, principalmente nas instituições público-comunitárias e/ou 
de atendimento gratuito à comunidade.  

A finalidade desse redirecionamento é o de gerar condições para uma 
“escuta do outro” na sua alteridade, visando acolher as necessidades das 
pessoas de forma contextualizada, evitando assim, situações que se situam 
diretamente no campo da ética, no sentido de abrir demandas psicológicas 
pessoais que não as solicitadas.  

O crescimento da procura por atendimento psicológico, tanto em 
clínicas-escolas das instituições de ensino no Brasil, assim como no serviço 
público (postos de saúde, NAPS, CAPS), tem trazido à tona uma realidade 
de atuação para o psicólogo, que implica uma necessária reflexão dos 
parâmetros que sustentam o campo da produção científica, não somente na 
área da Psicologia Clínica, mas da Ciência Psicológica em si. A este 
respeito Moré (2000), tendo como referência seu trabalho de atuação em 
comunidades, afirma:  

Assim, os aspectos epistemológicos, teórico-metodológicos e a 
dimensão ética neles presentes, são níveis de análise que desafiam a 
problemática de estar repensando o fazer da Psicologia e as 
dificuldades que surgem da necessidade de satisfazer à demanda, de 
um modo mais contextualizado e eficiente (p.3).  

                                                 
1 Prof. Drª. Carmen L. O. O. Moré. Departamento de Psicologia — CFH — Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
2 Acadêmicas de 10ª fase do Curso de Psicologia — UFSC. 
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A autora acima, também chama a atenção para o contexto de atuação 
do psicólogo, como um campo de possibilidades para ressignificar as 
práticas, no sentido que os contextos se configuram como um caminho que 
leva à construção de leituras diferentes e possíveis, dimensionando e 
enriquecendo a prática psicológica.  

Especificamente no contexto da clínica-escola, aspectos em comum 
são apontados pela literatura de um modo geral, tais como, a inadequação 
dos modelos teórico-metodológicos às características das demandas 
específicas, falta de recursos humanos e materiais para atender ao aumento 
da demanda. Consequentemente, hoje a possibilidade de se conseguir um 
espaço de escuta nesses locais, é através de um atendimento inicial para 
depois enfrentar filas para tratamento, que podem levar aproximadamente 
um ano ou mais de espera.  

O questionamento que surge é: Como pensar a ética nessas 
condições? Como se constituir como sujeito ético, diante dessas realidades 
que se desenham no nosso campo de atuação? Como responder a estes 
questionamentos? Ou em outros termos, para que serve pensar na ética em 
condições de atuação que não sustentam a conservação da saúde?  

Isto nos remete diretamente ao nosso Código de Ética e a seus 
princípios fundamentais, II; III e IV, nos quais se afirma que o psicólogo 
baseia seu trabalho no respeito à dignidade humana do indivíduo como 
pessoa e procurará sempre promover o bem estar das pessoas, devendo 
sempre desenvolver “o sentido de sua responsabilidade profissional através 
de seu aperfeiçoamento científico” (p.3).  

Assim, entendemos a ética como uma prática e exercício de reflexão 
constante a respeito das nossas ações e não simplesmente uma teoria que 
alude a um conjunto de preceitos, para evitarmos cair em situações de des-
confirmação do sofrimento psíquico das pessoas que solicitam ajuda, pela 
primeira vez, mobilizando demandas que passarão por um longo momento 
de espera até que possam ser acolhidas novamente.  

Acreditamos que pensar a partir do campo da ética é, de certo 
modo, superarmos o campo das habilidades técnicas e abrirmos um 
espaço para esclarecer o que está implícito em nossos fazeres, oferecendo 
elementos de análises que nos auxiliariam a elucidar qual é a nossa 
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posição, enquanto agentes de saúde, em termos das escolhas que fazemos 
para nortear nossa atuação. 

A ciência hoje nos desafia a aceitar e trabalhar na produção de 
conhecimento nas dimensões da complexidade, da imprevisibilidade e da 
intersubjetividade. Isto significa a superação dos antagonismos e diferenças, 
aspectos muito presentes na visão tradicional das ciências e do 
reconhecimento de que a realidade é de fato construída ou constituída pelo 
observador e pelas escolhas que este faz. Com relação a isto o pensamento 
de Vasconcellos (1995) sintetiza, no nosso entender, as reflexões teóricas 
relacionadas aos questionamentos sobre a ciência contemporânea e os 
novos delineamentos paradigmáticos:  

Essa ideia de escolha se associa então ao princípio da 
complementaridade — com a crença subjacente de que a realidade é 
demasiado rica, cheia de relevos complexos e que um só projetor não 
poderia iluminá-la em sua totalidade (...) o conhecimento surge das 
distinções que o observador faz, e é este, pois, que constitui a 
realidade. A realidade só existe a partir da pergunta do observador 
sobre ela. A atividade científica consistirá em tentar responder a essa 
pergunta (p.65). 

Assim, inseridos nesse olhar novo-paradigmático que aponta na 
direção de uma intervenção ancorada nas vozes do contexto, no intuito de 
captar a complexidade das situações humanas; este trabalho visa analisar a 
questão das filas de espera nas instituições de ensino superior, visando 
provocar ou incitar a reflexão em torno do conjunto de aspectos que 
convergem no campo da intervenção psicológica e de nossos modelos de 
atuação, objetivando a ressignificação dos mesmos à luz das realidades 
atendidas. 

Fundamentação teórica  

Assistimos hoje na cultura contemporânea a presença da pluralidade, 
a diversidade de eixos problemáticos, a necessidade de articular as 
diferenças, diante de uma realidade em que a complexidade é a marca 
predominante. De certa forma assistimos ao término da visão determinista, 
linear, homogênea, presente na visão tradicional, dando lugar a um tempo 
de dúvida e descontinuidade das ações, além da necessidade de diálogo na 
busca de um sentido em comum, com as realidades em que vivemos. 
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Fuks (1992) nos chama atenção para a possibilidade de 
ressignificação das nossas interrogações, surpresas e incertezas decorrentes 
da prática, afirmando: 

Na ruptura da coerência entre nossas teorias e nosso ‘encaixe’ com as 
realidades das quais somos parte é onde se nota a insuficiência das 
fórmulas aprendidas. É nessas bifurcações que recriamos a matriz 
para a criação de mapas/territórios (p.8). 

Esta possibilidade de questionar conceitos já instituídos e provocar a 
desconstrução de sua significação original nos coloca, inevitavelmente, no 
campo da ética, no sentido da responsabilidade pelas escolhas que fazemos 
e, concomitantemente, pelas novas construções que favorecemos na prática 
cotidiana profissional.  

A este respeito Elkain (1996) afirma sobre a importância de respeitar 
a complexidade, sem que a multiplicidade de elementos em jogo paralise 
nossas intervenções e ao mesmo tempo, sobre a importância da ética, no 
sentido de que nós participamos na criação das realidades que 
experimentamos e, por conseguinte, somos responsáveis por elas (p.210).  

Assim, ao falarmos de responsabilidades e escolhas diante das 
práticas, na produção científica no Brasil, na década de 80, evidenciou-se 
no campo da pesquisa o surgimento de uma série de trabalhos cujos temas 
centrais giravam em torno da atuação da Psicologia em instituições 
públicas, centros comunitários e clínicas-escolas, que tentavam responder 
as interrogações e incertezas que esses novos espaços e demandas exigiam 
da ciência psicológica. A este respeito, Moré (2000) aponta um aspecto 
diferencial importante dessa produção:  

a realidade empírica adquire um status de conhecimento, 
relativizando, assim, a verdade dos principais corpos teóricos que 
permeavam o campo psicológico (p.17). 

Um marco inicial em termos de primeiros registros sobre as práticas 
de clínica-escolas foi o livro Psicologia e Instituição de Rosa Maria Macedo, 
publicado em 1984 e que reúne uma série de trabalhos de pesquisadores que 
evidenciam uma espécie de radiografia das preocupações diante das práticas 
psicológicas daquela década. Segundo a autora, essa necessidade constante de 
se repensar a atuação do psicólogo se faz sentir através dos problemas e 
dificuldades em satisfazer a demanda de atendimento psicológico em 
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instituições. Larrabure (1984) por sua vez, destaca no seu trabalho que as 
clínicas-escolas, se situam como locais de fácil acesso às diferentes 
camadas sociais da população, por prestarem atendimento gratuito e serem 
reconhecidas como referências uma vez que, estão ligadas a instituições de 
ensino, dando respaldo aos profissionais que ali trabalham.  

No que diz respeito, a proposta de intervenção nas clínicas-escolas, 
Ancona Lopes (1984) chama a atenção sobre a contradição presente nas 
mesmas, no sentido de que o serviço é oferecido à comunidade, porém, uma 
grande parte da clientela não é chamada ou é encaminhada para fora. Dentre 
os casos que são chamados, muitos desistem durante o atendimento sem 
explicar seus motivos, e raramente, as clínicas podem afirmar que 
realizaram um trabalho completo. Aponta-se também para a necessidade de 
se adaptar e desenvolver técnicas de atendimento que condizem com a 
realidade da população de nível socioeconômico baixo, já que é esta 
camada da sociedade a grande clientela das clínicas-escolas do país (p.52).  

Complementando a autora acima, Larraburre (1982) aponta para um 
outro aspecto: muitos dos casos que chegam às clínicas-escolas são 
resultados de encaminhamentos vindos de outras instituições e, desta forma, 
os pacientes caracterizam-se por não estarem realmente motivados para o 
atendimento, já que muitas vezes não reconhecem sua necessidade e 
desconhecem a natureza do trabalho do psicólogo. Confirmando esses 
dados encontramos a pesquisa de Moré (1994), sobre a representação social 
do psicólogo em centros comunitários de saúde, que além da desinformação 
dos serviços especializados em psicologia, evidencia a confusão entre 
atividade do Psicólogo e sua associação com hospitais e a diferença entre 
psicólogo e psiquiatra. Neste sentido, faz-se necessário um maior 
esclarecimento do pedido do cliente, já que não raramente as pessoas 
permanecem nas filas aguardando por um atendimento, sem realmente 
saber o que lhes espera.  

Desde um outro ângulo, que se soma aos aspectos acima apontados, 
cabe refletir sobre o ciclo vital das pessoas que procuram atendimento. É 
importante ser destacado, de acordo com Carter & McGoldrick (2001) que 
existem alguns sintomas e disfunções que são características do 
funcionamento normal do ciclo de vida da família. Duque (1996) afirma 
que estes sintomas e disfunções podem ser marcados por:  
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períodos de transição, de passagem, durante os quais o equilíbrio e a 
organização familiar são abalados. Estes períodos caracterizam-se 
por certas doses de conflitos e ansiedade provocados por abalos nas 
regras e padrões de funcionamento até então estabelecidos... podendo 
expressar suas dificuldades de passar de um estágio a outro (p.78).  

Nesse sentido, acreditamos que o atendimento psicológico de cunho 
mais informativo, proporcionaria esclarecimento e o restabelecimento do 
momento do desenvolvimento em que a família se encontra, não precisando 
para isto, longos tempos de tratamento, conforme propostas presentes nos 
modelos tradicionais.  

Com relação à clientela das clínicas-escolas, Silva (1984) destaca que 
populações de baixa renda têm peculiaridades em relação à procura de 
atendimento: 1) não têm o hábito de abordar processos internos, estando 
muito mais voltados para ação, dadas as condições adversas nas quais 
vivem; 2) apresentam dificuldade de expressão e compreensão a nível 
verbal intensificada, quando o tema aborda tais processos internos em 
função de sua carência cultural e quando em confronto com o discurso 
habitual do psicólogo 3) revelam-se pessoas conformistas que não 
acreditam na possibilidade de reformulação e na utilidade desta, bem como 
na busca de melhores condições pessoais também para si; 4) possuem 
pequena disponibilidade de tempo; e 5) apresentam fundamentalmente um 
aumento da passividade diante de uma classe social dominante representada 
pelo terapeuta (p.100).  

Esse conjunto de aspectos, associado à postura de intervenção 
ancorada em modelos que não acompanharam o processo de transformações 
ou adaptações das propostas de tratamento psicológicas, tem como 
consequência um impacto direto na relação psicoterapêutica. Segundo 
Macedo (1984):  

surgiram subculturas para as quais a ajuda psicológica tem ficado a 
cargo de psiquiatras e dos tratamentos medicamentosos oferecidos 
pela previdência social (...) Esse modelo tradicional tem levado a 
uma relação patronal psicólogo-paciente, que foge da essência da 
atitude clínica (p.14).  

As consequências disto pode ser evidenciada no trabalho de 
Larrabure (1984), no qual aponta que as evasões são frequentes durante o 
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tempo de espera, pois a maioria dos clientes passa por várias instituições, 
sem receberem um atendimento efetivo (p.66).  

No que se refere aos modelos de intervenção específicos para os 
contextos público-comunitários ou clínicas-escolas encontram-se trabalhos 
efetivos que apontam para as linhas das terapias focais ou estratégicas, 
abordagem familiar, grupal, comunitária, tentando de certo modo, 
responder às lacunas da prática.  

Um aspecto interessante a ser ressaltado e que abre caminhos para 
reflexão e ampliação do campo do conhecimento é apontado em artigo 
publicado de Krawulski e Molinos (2000) chamando a atenção que, apesar 
de ter trabalhos que sugerem a aplicação de formas alternativas de 
atendimento, deixa de ser discutida a necessidade de uma recepção ou 
triagem; embora mencionados estes procedimentos, os autores pesquisados 
não se atêm a descrever tais processos (p.108).  

Na revisão de produção teórica relacionada às questões da triagem ou 
recepção de atendimento psicológico, a produção é muito pouca e os 
trabalhos encontrados estão associados à triagem psiquiátrica ou no campo 
da saúde pública, relacionados à enfermagem e mais especificamente às 
questões de acolhimento em centos de saúde.  

No que diz respeito a modelos de intervenção psicológicos 
específicos tanto para clínica-escolas como para o atendimento comunitário, 
preocupados com a questão do acolhimento inicial e o aumento da 
demanda, entre os trabalhos mais recentes encontramos o Plantão 
Psicológico de Miguel Mahfoud (organizador) (1998), sendo que o mesmo 
se configurou em decorrência da constatação de um alto índice de 
desistência por parte da clientela que busca ajuda na instituição, frente às 
longas filas de espera para psicoterapia e também através da observação de 
que algumas pessoas procuram a clínica em situação de emergência (p.115). 
Segundo o autor, esta modalidade de Plantão Psicológico desvincula-se da 
ideia tradicional de psicoterapia a qual está atrelada ao pensamento de que 
quanto mais longo o processo, maior sua eficácia. Assim o Plantão 
Psicológico caracteriza-se por ser um atendimento psicológico do tipo 
emergencial, que visa atender de forma imediata a solicitação do cliente, 
sem a necessidade de agendamento, através de uma escuta diferenciada.  
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Outra possibilidade de intervenção desenha-se na tese de doutorado 
de Carmen Moré (2000) na sua proposta de um modelo de sistematização 
de intervenção psicológica, junto a postos de saúde comunitários, 
evidenciando caminhos possíveis de serem incorporados às práticas clinicas 
já existentes, visando principalmente uma escuta inicial contextualizada e 
eficiente, para diferenciar qual a solicitação específica da queixa inicial. Ao 
falar de eficiência, a autora alude diretamente às possibilidades de um 
modelo de intervenção favorecer condições para todos os envolvidos na 
situação de atendimento, de serem co-construtores das possibilidades de 
mudanças e/ou tenham uma resposta para queixas, motivos da consulta.  

Segundo Berlinguer (1996) a ciência é o campo, por excelência, em 
que a dimensão ética tem ressurgido com força total nos últimos anos. 
Assim, quando analisamos a produção teórica percebemos realmente, que 
repensar as práticas ancoradas nas teorias é um exercício constante da nossa 
profissão, principalmente hoje, ao aceitarmos a recursividade das nossas 
ações, na ressignificação das intervenções que realizamos. Associa-se a isto 
a complexidade de aspectos que precisam ser analisados e que saem do 
terreno meramente psicológico, em termos de habilidades técnicas para seu 
exercício. É nesta fronteira e interfaces com outros aspectos e áreas do 
conhecimento, que influenciam diretamente nossas intervenções, que a ética 
enquanto processo constante de reflexão, irrompe com força, no sentido de 
nos permitir ancorar nossas escolhas e possíveis certezas enquanto 
intervenção. 

O Serviço de Atendimento Psicológico da Universidade Federal de 
Santa Catarina (SAPSI)  

O SAPSI tem passado por inúmeras reestruturações desde sua criação 
em 1977. No início, atendia apenas a comunidade universitária, porém, aos 
poucos passou a estender seus serviços à comunidade em geral, “atingindo 
hoje não apenas o município de Florianópolis, mas também as cidades 
circunvizinhas” (Molinos e Krawulski, 2000; p.105). Este serviço abrangia 
a elaboração de psicodiagnósticos, seleção e orientação profissional, 
atendimento psicoterápico individual a adultos, adolescentes e crianças e 
atendimento psicoterápico grupal a adultos e adolescentes. Além disso, 
também passou a desenvolver pesquisas científicas na área do 
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comportamento humano e a oferecer um campo para estágio e treinamento 
supervisionados aos estudantes de Psicologia.  

O aumento da demanda no SAPSI exigiu o redirecionamento de suas 
atividades, com o propósito de um melhor acolhimento das necessidades da 
comunidade. Diante disso, em julho de 1996, Molinos e Krawulski 
psicólogas do Serviço, sugeriram adotar uma sistemática precisa de 
procedimentos através da implantação de um processo de triagem, com o 
objetivo de oferecer um atendimento preliminar à clientela que procurava o 
SAPSI, possibilitando a otimização do fluxo de atendimento psicológico 
prestado. Além disso, visava também: a) fornecer informações sobre a 
natureza, o funcionamento e as possibilidades de atendimento oferecidas 
pelo serviço; b) prover o devido encaminhamento para casos específicos, 
em que as modalidades de atendimento realizadas na clínica não os 
contemplassem; c) acolher a primeira demanda das pessoas por atendimento 
psicológico e d) reduzir o tempo de espera por atendimento (que chegava 
perto dos dois anos, conforme dados de pesquisa de Molinos e Krawulski, 
2000). No entanto, após cinco anos da implantação do processo de triagem, 
o SAPSI ainda convive com as filas de espera, sendo este o “caminho 
natural” para receber atendimento psicológico no mesmo, de certa forma, 
volta-se novamente ao mesmo problema que originou a modificação da 
sistematização do acolhimento: a crescente fila de espera. Na análise desta 
problemática (Krawulski e Molinos (2000) apontam dificuldades presentes 
no serviço tais como:  

pilhas de fichas preenchidas, telefones e endereços desatualizados, 
situações em que os estagiários têm horários disponíveis, mas 
deparam-se com a dificuldade para entrar em contato com os 
pacientes sendo que as pessoas ou famílias cadastradas permanecem 
à espera de atendimento por aproximadamente um ano (p.107).  

Esses dados evidenciam claramente, aspectos presentes no campo de 
atuação que recursivamente afetam qualquer proposta de intervenção, tais 
como a questão da falta de recursos humanos, a questão das greves das 
universidades federais e uma melhor adequação dos projetos de estágio aos 
alunos enquanto formação.  

Novamente, as realidades nos desafiam a pensar se é a falta de 
habilidades técnicas, que parece ser o grande foco em torno das qual se 
centram os esforços dos profissionais da psicologia, ou, outros aspectos que 
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de forma recursiva afetam a eficiência do conhecimento psicológico em 
termos de atuação.  

Metodologia  

Foram selecionados para a amostra 26 casos que estavam na fila de 
espera do Serviço de Atendimento Psicológico da Universidade Federal de 
Santa Catarina, obedecendo aos seguintes critérios: 1) o tempo em fila de 
espera (6 meses em diante); 2) que nunca haviam sido chamados; 3) que 
foram encaminhados pela triagem para serem atendidos pelo serviço de 
atendimento psicológico infantil/familiar e 4) foram efetivamente 
acompanhados desde o momento do primeiro contato via telefone ou 
correspondência. A coleta foi realizada de fevereiro a setembro de 2002. 
Realizou-se análise qualitativa dos dados contidos na ficha de triagem e dos 
relatos trazidos pelos pacientes durante os primeiros contatos e/ou início do 
processo de intervenção psicológico, sendo os dados agrupados em torno de 
categorias. 

Caracterização dos participantes da amostra  

Em relação à renda familiar das famílias e/ou pessoas atendidas, 
cerca de 46% recebiam de 200,00 a 600,00 reais mensais. Considerando 
que a quantidade de pessoas por família era de 2 a 6 respectivamente. No 
que diz respeito à instrução, a maioria da amostra, tinha instrução primaria 
completa e incompleta, sendo que as solicitações de ajuda iniciais eram, na 
maior parte, figuras femininas (mães, tias ou avós).  

Análise e discussão dos resultados  

Os dados da pesquisa, transformados em gráficos para sua melhor 
visualização, evidenciam num primeiro momento o tempo em fila de espera 
da amostra pesquisada, sendo que, 84% da mesma distribuiu-se nos 
primeiros 13 meses. (Fig.1)  
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Figura 1 — Tempo em espera para o início do processo de 
intervenção terapêutica 

 
Ao entrarmos em contato, como os participantes da amostra, seja 

através de telefone, correspondência ou no início do processo 
psicoterapêutico, verificamos nos diálogos iniciais, antes de explicitar 
novamente a queixa principal ou a modificação da mesma, depoimentos que 
expressavam sentimentos de surpresa, certa ironia e até desconfirmação, 
presentes nos entrevistados, que de certa forma nos afetavam 
recursivamente, gerando uma sensação de desconforto ou constrangimento.  

Para exemplificar esta análise destacamos frases dos participantes, 
que quando contatados via telefone, respondiam:  

Ah! da universidade (...) Pensei que não iam me chamar mais (...) 

ou, 

Não preciso mais, essa loucura já passou. Porque sabe, né? Pobre não 
tem depressão, fica louco, mais obrigada, né? 
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Ou então: 

Falei com a minha filha, ela diz que não quer ir, já fui atendida no 
hospital com ela e ela não quer mais. 

Associadas a essas frases, encontram-se situações em que as pessoas 
aceitavam a ideia de iniciar o tratamento, porém, faltavam no primeiro 
encontro ou não retomavam o contato feito, para confirmar o novo 
atendimento, a fim de dar início de proposta de intervenção, conforme a 
nossa solicitação. Cabe apontar aqui também, que algumas pessoas 
relatavam que se sentiam aliviadas de suas angústias, após primeiro 
atendimento inicial, porém faltavam ao agendamento proposto. Isto nos levou 
a pensar em várias hipóteses, uma delas foi a diminuição da ansiedade e 
perda do interesse ou da motivação para a continuidade do atendimento e/ou 
desconhecimento da especificidade do trabalho terapêutico.  

Acreditamos que esses dados deixaram em evidência de forma 
implícita os efeitos do impacto do tempo de espera nas pessoas, através de 
sentimentos que revelavam o sentir-se negligenciadas ou esquecidas da 
nossa oferta de serviços. Por outro lado, e de forma paradoxal, revelaram 
uma situação invertida, no que diz respeito à solicitação original. Ou seja, 
num primeiro momento as pessoas procuraram por ajuda e não foram 
acolhidas na dimensão que elas esperavam. De forma similar, quando nos 
entrávamos em contato para fazer nossa proposta de intervenção, não 
éramos acolhidos na forma que nós acreditávamos que poderíamos ser, 
gerando assim, sensações tanto de desconforto e insatisfação das nossas 
ações, como de questionamento da eficácia das mesmas, pelas 
consequências que constatávamos.  

Do total da amostra, 28 % (Fig. 2) aceitaram a proposta de dar inicio 
ao tratamento e continuaram até o final; 15% procurou ajuda psicológica 
em outras instituições; 42% não foram atendidos por declararam não terem 
mais interesse; impossibilidade de contato ou por não terem retomado o 
contato, via telefone ou correspondência; 15% iniciou o atendimento, 
abandonando antes do término do tratamento, caracterizando a desistência.  

Estes dados por si, geraram questionamentos diretos sobre a escuta 
inicial e mais especificamente sobre qual o pedido explícito e implícito na 
queixa inicialmente trazida, levando a discussão sobre a necessidade, em 
termos teórico-técnicos de intervenção, de uma melhor adequação da escuta 
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psicológica, quando da recepção do paciente/família, de acordo com as 
necessidades e características dos mesmos.  

A importância da escuta inicial desenhou-se como um ponto de 
convergência dos dados, apontado já na literatura por Moré (2000) e foi no 
sentido de desvendar por exemplo, se as queixas iniciais eram do terreno 
exclusivamente psicológico, ou de necessidade de informação a respeito de 
problemas do cotidiano; ou de esclarecimentos de especificidades 
profissionais; ou de orientação, que se resumiu a uma consulta só, não 
havendo necessidade de retorno. Assim, percebemos que a ênfase na 
melhor discriminação torna a escuta inicial num instrumento estratégico de 
análise, auxiliando na definição da mesma e gerando propostas de 
intervenção condizentes com as necessidades das pessoas.  

Figura 2 — Incidência dos casos 

 
Constatamos também as características próprias da população que 

procura atendimento em espaços público-gratuitos e já apontadas na 
literatura (Larrabure, 1984; Macedo, 1984; Moré, 2002) tais como: 
dificuldades econômicas na luta pela sobrevivência, baixa escolaridade e de 
estar orientadas para a ação, adotando uma postura de submissão, negando 
seus próprios saberes e delegando as responsabilidades dos seus atos ao 
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profissional e quando não encontra essas respostas prontas, a tendência é de 
desistir do tratamento. Esses dados necessitam ser mais bem explorados, 
para termos claro qual é o impacto dos mesmos no pedido inicial.  

A evidência de maior porcentagem de queixas tidas como sociais, de 
acordo com nossa categorização, (Fig. 3) bem como, do significativo 
número de casos em que houve mudança ou desaparecimento da queixa, 
constatados ao entrarmos em contato com as pessoas após o tempo de 
espera, seja por telefone ou no primeiro encontro da proposta de 
intervenção, contribuiu para acreditarmos que o momento de vida em que a 
pessoa solicitante se encontrava ao procurar ajuda, sofreu alterações durante 
o tempo de espera, o que também veio a colaborar para a desistência inicial 
da proposta, ou para seu abandono logo após a mesma ter sido iniciada.  

Figura 3 — Classificação das queixas iniciais apresentadas pelos 
sujeitos da amostra 

 
Os dados acima foram aspectos que influenciaram diretamente a 

construção da aliança terapêutica, base principal de nosso trabalho, tais 
como a desmotivação pelo desaparecimento ou mudança da queixa e a não 
compreensão e/ou desinteresse na proposta. Ou seja, evidenciou-se a perda 
do sentido da significação do pedido inicial, criando condições difíceis para 
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a construção de um campo de sentido em comum das ações, tanto para as 
pessoas, como para nos proponentes da intervenção.  

Para a análise das queixas iniciais, (Fig.3) no momento da triagem 
foram classificadas em categorias propostas por Anthony (1975). Dos casos 
acompanhados, 38% trouxeram queixas tidas como sociais, exemplificadas 
através de dificuldades de relacionamento, econômicas, sexuais, questões 
de gênero e trabalhistas. As queixas denominadas afetivas também tiveram 
uma frequência considerável, 35% do total. Nesta entraram 
comportamentos como temores, ansiedade, depressão-elação, vergonha-
culpa e nojo. Na categoria das queixas de ordem cognitiva foram 
classificados comportamentos relacionados ao pensamento, à memória, 
aprendizagem, orientação e testes de realidade. A categoria funcional abarcou 
dificuldades relacionadas à alimentação, eliminação, sono, movimentação e 
fala. E por último, a categoria das queixas integrativas, onde o parco 
controle dos impulsos, baixa tolerância à frustração, rigidez-estereotipia, 
enfrentamento inadequado e desorganização foram considerados.  

A importância da compreensão do ciclo vital das pessoas e as 
modificações da estrutura familiar foram elementos importantes que se 
configuraram a partir da análise da queixa inicial, através de suas categorias 
e as mudanças acontecidas. (Fig.4). Observamos modificações da estrutura 
familiar tais como: separação dos pais, a morte de um membro da família, a 
saída ou entrada de um membro na família. Essas mudanças no ciclo de 
vital, conforme apontado na literatura, Carter & McGoldrick (2001); 
Duque, (1996) faziam parte do processo de desenvolvimento da estrutura 
familiar ao longo do tempo e que em determinados momentos as pessoas 
depararam-se com a necessidade de adaptação à nova configuração do 
sistema familiar. Assim, a análise estratégica da escuta inicial, conforme 
mencionado anteriormente, contextualizado no ciclo vital das pessoas, nos 
localizou no tipo de proposta a ser oferecida para as pessoas. Estes aspectos 
também corroboraram a possibilidade de um Plantão Psicológico, proposta 
por Mahfoud (1998).  
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Figura 4 — Alterações da queixa inicial ao longo do tempo em espera 

 
Discorremos até agora sobre aspectos significativos observados na 

pesquisa, no campo específico da intervenção psicológica, por ocasião da 
escuta inicial, tentando responder aos questionamentos das nossas 
intervenções, no entanto, não podemos deixar de mencionar o aspecto 
institucional, que estava permeando nossas ações, o qual tinha 
consequências diretas sobre as mesmas, enquanto propostas.  

O SAPSI, embora tendo uma diversidade de proposta de projetos de 
ofertas de serviço à comunidade, convive com uma série de problemas de 
ordem institucional. Ao nível dos recursos humanos, destacamos a falta de 
reposição dos mesmos, pela não abertura de concursos seja de psicólogos, 
como de professores supervisores nas diversas áreas de oferta de serviços. 
Também as greves, que afetaram tanto a comunicação com a comunidade, 
assim como, geraram a interrupção nos processos em andamento, devido à 
falta de condições, em termos de local para atendimento. Do mesmo modo, 
evidenciamos que a quebras de calendário acadêmico, semestre após 
semestre, afetaram às intervenções atreladas aos estágios, quando as 
mesmas não eram bem planejadas ou articuladas entre professores, alunos e 
usuários e pela mudança de estagiários nos processos de intervenção. 
Acreditamos que estes aspectos afetavam a proposta de intervenção, 
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gerando confusão na comunicação, incidindo na não compreensão das 
ações, levando por consequência à desistência. Em termos de local de 
atendimento convivemos com a falta de verbas para uma melhor adequação 
das salas de atendimento e diante da falta de materiais, recorríamos à 
improvisação e criatividade para gerar condições próximas a um 
atendimento adequado ao processo proposto.  

Assim, observamos nesta pesquisa, a emergência de dados 
significativos que ampliaram as possibilidades de uma escuta inicial e que 
nós denominados de uma “escuta estratégica” no sentido de melhor acolher 
os dados, que de forma implícita ou explícita, estavam presentes no campo 
de intervenção, para assim poder ancorar nossas propostas. No processo 
constante de analisar nossas ações à luz das realidades atendidas, 
concordamos com Vasconcellos (1995) quando nos chama atenção do olhar 
da ciência contemporânea sobre a realidade, afirmando que a mesma é 
muito rica e diversa e que só um aspecto não poderia contemplá-la. A 
realidade, ao se revelar rica, complexa e exposta a mudanças exigiu atenção 
especial, no sentido de estarmos atentos ao que Elkain (1997), denominou 
de “perigo de cair na paralisia das ações”, afetando a eficácia das mesmas, 
no que diz respeito a ficarmos presos à diversidade de aspectos que 
convergem na análise das nossas ações.  

Assim, percebemos que os dados até aqui apontados, nos desafiam na 
complexidade de fatores que se afetam mutuamente, presentes no campo de 
intervenção psicológicos e às vezes difíceis de serem percebidos pelos 
profissionais. Observamos que, quando não analisados em seu conjunto, 
afetam diretamente qualquer proposta de intervenção psicológica, gerando 
situações como as da fila de espera, situação que no nosso entender é de 
real “desconfirmação do outro” na sua condição de ser humano que sofre e 
solicita ajuda para tal condição.  

Entendemos que se faz necessário ampliar a discussão em torno das 
consequências da oferta de serviços psicológicos nos espaços públicos, que 
consideramos vai além, tanto dos modelos específicos de atendimento 
psicológico, como da qualidade dos serviços prestados à comunidade pelas 
clínicas-escolas.  

Acreditamos que o campo da ética se constitui como um lugar de 
encontro dos diversos fatores que convergem nas nossas ações de 
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intervenção, no sentido que favorece as escolhas que devemos fazer para 
melhor abordar as queixas das pessoas, contribui efetivamente para sermos 
cientes que a procura por respostas será um caminho árduo e constante e 
que devemos conviver e aceitar, em termos de desafio constante, as 
situações de desconforto e insatisfação que nossas ações nos provocam, 
sabendo e que nunca recolheremos perfeitamente a pluralidade das 
experiências em que estamos imersos.  

Evidenciar o desconforto das consequências de nossos atos, significou 
aprender com o mesmo, para poder construir um fazer psicológico ancorado 
em princípios éticos que no nosso entender, caminha sempre no acolhimento 
de outro na sua alteridade, abrindo possibilidades efetivas, tanto para a 
promoção da saúde como para a manutenção da mesma. 

Considerações finais  

A partir dos dados do presente trabalho visualizamos algumas 
possibilidades de contribuição para uma maior agilidade de atendimento, 
assim como para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 
comunidade:  

1. A necessidade de aumento dos recursos humanos, tanto de estagiários 
quanto de professores, supervisores e profissionais;  

2. Treinamento específico dos recursos envolvidos para uma escuta mais 
focal e estratégica das queixas, seja ela ao nível individual, familiar e 
grupal;  

3. Fomentar a realização de grupos terapêuticos; e  

4. Realizar plantão psicológico para emergências e orientação.  

Finalmente, acreditamos que a procura por respostas aos 
questionamentos das nossas práticas deve ser um compromisso ético, 
evitando assim, situações que se inserem diretamente no campo da ética da 
escuta do outro. 
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PSICOLOGIA E RELAÇÕES DE GÊNERO 

A constituição do sujeito excluído catador de material reciclável e a 
construção da sua cidadania  

Daiani Barboza1 

Este artigo se propõe a analisar a constituição do sujeito excluído — 
catador de material reciclável (M.R.) em Criciúma, no sul de Santa 
Catarina, buscando focalizar alguns aspectos acerca de seu movimento de 
impotência e/ou potência de ação na constituição da sua cidadania, temática 
tratada na minha pesquisa junto à linha de pesquisa “Práticas Sociais e 
Constituição do Sujeito” no Programa de Pós-Graduação em Psicologia — 
Mestrado em Psicologia, da Universidade Federal de Santa Catarina — 
UFSC. Cabe registrar que as reflexões apresentadas neste artigo pautam-se 
nos referenciais teóricos e metodológicos da Psicologia Social Comunitária. 
Comunidade é entendida aqui sob a ótica de Sawaia (1997), sendo concebida  

não como espaço físico, geográfico, ou étnico, mas como utopia. 
Espaço-tempo com qualidade de favorecimento do exercício de 
autonomia, onde as identidades tornam-se crioulas sem perder o 
sentido de si e do outro, para poder dispor de si para si e para o outro. 
(...) Ao se qualificar de comunitária a prática se volta à mediação 
entre a universalidade ético-humana e a singularidade do gozo 
individual e intersubjetivo e se propõe trabalhar o público no privado 
e o privado no público, bem como o pessoal como político e o 
político como pessoal (p.86).  

Trazer como foco de análise a dimensão da constituição da 
subjetividade do sujeito excluído, considerando e contextualizando o 
processo dialético da exclusão/inclusão, significa contribuir no campo da 
Psicologia, com a construção de uma práxis pautada na ética e na 
emancipação humana. Baseia-se também na busca da construção de uma 
ciência comprometida com a realidade social e com as transformações 
socioculturais, pois, conforme Santos (1989/2000), é preciso construir uma 
                                                 
1 Psicóloga, professora na UNESC e mestranda em Psicologia pela UFSC, junto a linha de 
pesquisa “Práticas Sociais e Constituição do Sujeito”. 




